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Свилена Гражданска

„Един от основните приоритети на пра-
вителството е инфраструктурата, която 
отстъпва значително на развитите държави 
и не благоприятства за цялостния инвести-
ционен климат у нас. Чрез вложения в нея ще 
спомогнем за рестартирането на българска-
та икономика.“ Това заяви министър-предсе-
дателят Пламен Орешарски при откриването 
на Националния форум „Правителство - биз-
нес: Рестарт на икономиката“. Дискусията 
бе организирана по инициатива на премиера 
и по време на нея изпълнителната власт и 
бизнесът обсъдиха основните стъпки, кои-
то трябва да се предприемат за излизане на 
страната от рецесията. На форума присъст-
ваха инж. Светослав Глосов – председател на 
Управителния съвет на Камарата на строи-
телите в България, инж. Симеон Пешов – по-
четен председател на КСБ, инж. Иван Бойков 
– изп. директор на Камарата. 

Премиерът подчерта, че целите на ико-

номическата политика на кабинета са на-
сочени към стимулиране на развитието и 
създаване на предпоставки за излизане от 
икономическата криза, устойчивост на рас-
тежа чрез внедряване на иновации и реиндус-
триализация. Той изтъкна, че правителство-
то ще заложи на приемствеността и ще 
запази действащия валутен режим. Пламен 
Орешарски отбеляза стабилността на бан-
ковата ни система, като посочи, че с това 
се отличаваме от много развити европейски 
страни, чиито финансови институции не са 
издържали на кризата.

Министър-председателят заяви, че пра-
вителството ще продължи да поддържа ни-
ски нива на преките налози – 10% корпорати-
вен и 10% персонален подоходен данък, както 
и единна ставка на ДДС от 20%. „В услови-
ята на силна конкуренция ниското равнище 
на пряко облагане е наше преимущество, от 
което не можем да се лишим поне в обозрим 
хоризонт“, коментира той. 
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Общински проекти 
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Премиерът Пламен Орешарски:

Правителство и бизнес обсъдиха основните 
стъпки за излизане от рецесията Джейхан Ибрямов, зам.-министър 
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прицелва да 
стане източната 
порта на ЕС

ТЕМА
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КСБ ПРЕДУПРЕЖДАВА:
Измамници искат 
от фирми пари в брой 
от името на Камарата

Камарата на строителите в България 
предупреждава за зачестили сигнали от 
цялата страна за измама, при която се из-
ползва името на браншовата организация, 
като се издават фактури от различни су-
бекти за плащане в брой за регистрация и 
годишно обслужване от  Централния про-
фесионален регистър на строителя. 

Камарата напомня, че услугите  на 
ЦПРС се заплащат единствено и само по 
банковата сметка на КСБ след принтира-
не на платежно нареждане от електрон-
ната система на Регистъра.

От ръководството на Камарата вече 
са подали сигнал до компетентните орга-
ни. Изпратено е и писмо за предупреждение 
за измамата до всички областни предста-
вителства, за да бъдат информирани стро-
ителните компании от цялата страна.  
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НАШЕНСКАТА СКАЛА

Бригадата ни работеше като под-
изпълнител по изливането на бетона 
на носещите колони на кръстовище. 
Според проекта на изграждащото се 
кръгово движение основна централна 
колона трябваше да държи напрегна-
тата бетонова конструкция. Четири-
те други на всеки от лъчите на кръс-
товището щяха да я поддържат със 
стоманени въжета. 

За изграждането на централната 
колона беше необходимо сериозно пи-
лотно фундиране на дълбочина 8 – 10 
метра. Но скоро момчетата от бри-
гадата, която беше наета за тази 
специфична работа, удариха буквално 
на камък още на четвъртия метър. 
Започнаха да късат и кривят обсад-
ните тръби, да захабяват пневмоудар-
ниците. Отдолу имаше някаква скала, 
която беше непробиваема. Строежът 
спря… След няколко дни разбрахме, че 
на обекта са пристигнали едни мом-
чета, които досега били работили 
на нефтените сонди в Северно море. 
Шефът им, по прякор Брус, изглеждаше 
направо страховито – риж, с развята 
коса, един истински нашенски викинг! 

А прякорът му, както после раз-
брахме, идвал от филма „Армагедон”, 
дето Брус Уилис изпълняваше една от 
най-знаменитите си роли – тази на 

сондьора… Дойдоха момчетата, раз-
гледаха и обсъдиха пробите. После на-
строиха апаратурата на максимален 
режим. С електрически подемник пов-
дигнаха, за да монтират огромния нов 
ударен свредел (симпатичната швед-
ска награда за труда им в бурите на 
негостоприемното море…), с който 
щяха да пробиват скалата... Маши-
ната имаше по ръбовете си грапаво 
твърдосплавно покритие с волфрамо-
ви и диамантени примеси, които щяха 
да я разрежат като нож масло. 

Скалата обаче продължаваше да 
упорства. 

Гледахме и искахме сондьорите по-
бързо да пробият, за да си свършим и 
ние нашата работа. 

Упорството на скалата ни изпъл-
ваше обаче с някакво почти патрио-
тично чувство. Това беше българска 
скала, част от нашата земя, която не 
се даваше лесно. Сондьорите видимо 
запазваха хладнокръвие, но с всяка 
изминала минута Брус ставаше все 
по-угрижен. Най-накрая скалата пода-
де и бе пробита… Овациите ни бяха 
заслужени.

   

От тухларната 
Петър Донкин

Тухла четворка

www.tondach.bg    

TONDACH®

Те могат да са основание за започване  
на наказателна процедура срещу България 

Свилена Гражданска 

Приетата на 16 януари 
т.г. от парламентарната 
Комисия по правни въпроси 
разпоредба на чл. 12, т. 13 
от ЗОП е в нарушение на 
Закона за защита на кон-
куренцията и Закона за 
държавните помощи, съ-
гласно решение на КЗК № 
621/2011 г., и на изисква-
нията на новата европей-
ска директива 00074. Това 
е записано в становище 
на Центъра за превенция 
и противодействие на 
корупцията и организи-
раната престъпност по 
повод гласувания от коми-
сията текст, с който се 
разширява обхватът на 
вътрешното възлагане. 
Според сега действащия 
ЗОП ин хаус поръчките са 
възможни само за комунал-
ни дейности. 

Приетото от депута-
тите изменение увели-
чава възможностите за 
вътрешното възлагане 
в три посоки. На първо 
място това са възложи-
телите, като са  включе-
ни органите на държавна 
власт, президентът, ом-
будсманът на Република 
България, БНБ, други дър-

жавни институции, създа-
дени с нормативен акт, и 
публичноправните орга-
низации и техни обеди-
нения. Същевременно по 
този ред могат да бъдат 
възлагани и договори за 
доставки, строителство 
и услуги. Разширяват се 
и възможностите за по-
тенциални изпълнители. 
Допълнително включени 
са търговски дружества, 
изцяло държавна или об-
щинска собственост. 
Според центъра тези 
промени ще се отразят 
на конкуренцията, как-
то и ще представляват 
неправомерна държавна 
помощ, и може да бъдат 
основание за започване 
на наказателни процеду-

ри срещу България. По-
ради това от БОРКОР 
предлагат да се запази 
текстът на действаща-
та разпоредба на чл. 12, 
ал. 13 от ЗОП. Същевре-
менно е необходимо да 
се обмисли контролен 
механизъм за гарантира-
не на ефективността на 
разходваните средства 
при директното възлага-
не в регламентираните 
от закона случаи и да се 
разпише методика за оп-
ределяне стойността на 
договорите и засилване 
на контрола върху възла-
гането и изпълнението на 
тези контракти.

Цялото становище на 
БОРКОР можете да види-
те на www.vestnikstroitel.bg.

Мирослав Еленков

Необходимо е въвеж-
дане на минимални стан-
дарти при търговете. 
Зад тази идея застанаха 
КНСБ и Конфедерацията 
на работодателите и ин-
дустриалците в България 
след съвместна среща, 
на която бе обсъдено 
развитието на икономи-
ката у нас. На нея при-
състваха Огнян Донев 
– председател на КРИБ, 
инж. Светослав Глосов 
– председател на УС на 
КСБ и зам.-председател 
на КРИБ, Пламен Дими-
тров –  президент на 
синдикалната организа-
ция. Според участниците 
обществените поръчки 
не трябва да бъдат оце-
нявани само по критерий 
„най-ниска цена“.  Този 
принцип води до драма-
тични изкривявания при 
всички участници в про-
цедурите. Предложение-
то на организациите е за 
определяне на минимални 
стандарти за кандидат-
стване, под които никоя 
фирма да не пада.

Ж е л е з о п ъ т н и я т 

транспорт,  тежката 
индустрия и високотех-
нологичният сектор са 
сферите, чието разви-
тие трябва да бъде под-
помогнато от държава-
та. Това е друга идея, 
около която се обединиха 
работодатели и синдика-
листи. 

„Обновяването на же-
лезопътния транспорт 
ще повлияе на развитие-
то на сегашните и но-
вите индустрии, поради 
което в сектора са нуж-
ни държавна подкрепа и 
инвестиции“, подчерта 

Пламен Димитров. 
По време на срещата 

бе обсъдено също така и 
въвеждането на дуална-
та форма на обучение. 
Според Огнян Донев има 
неразбиране за това, как-
во представлява то. До-
нев подчерта, че е нужно 
да се преодолее дълго 
насажданото мнение, че 
всички трябва да бъдат 
висшисти, докато в ЕС 
има много хора с по-до-
бра реализация на пазара 
на труда, защото са с 
добра квалификация от 
профилираните гимназии. 

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

Уважаеми колега Милушев, 

Приеми моите и на Управителния съвет на Камарата на строителите в Бъл-
гария най-искрени пожелания за 60-годишния ти юбилей!

В твое лице ние виждаме колега, който активно отстоява позициите на на-
шата организация за издигане равнището и авторитета на строителния бранш. 
Знаменателно е, че юбилеят ти съвпада и с 15-годишнината от създаването на 
„Красстрой” – фирмата, която е сред най-сериозните членове на ОП на КСБ – 
София. В продължение на изминалите години тя се утвърди и изгради обекти на 
различни места в страната, с които можем да се гордеем. 

Уважаеми Краси, за хората името „Красстрой” означава коректност и профе-
сионализъм, а за колегите личният ти път на строител е достоен за уважение.

Честит двоен празник! Желая ти много нови успехи!

Инж. Светослав Глосов 
председател на УС на КСБ

Какво значи изведнъж ято щъркели да влетят в дома ти и да оставят в креват-
четата два розови вързопа?

Какво значи, ако домът е на колегата Георги Грънчаров – ръководител звено 
„Регистър”, и двата вързопа изведнъж да нададат първия си пронизителен зов за 
живот?

Какво значи, ако в дома ти изведнъж дойдат Веселина и Рая?
За семейството на Жоро това означава, че е настъпил един истински Весел Рай!
Честит празник, колега! Да даде Господ всекиму такова щастие. На малките 

слънца – само здраве!
Екипът на в. „Строител“

Ей така, от строеж на строеж, от къща на къща - веднъж в Самоков, друг 
път в Перник, после в София, и Красимир Милушев – зам.-председател на ОП на 
КСБ – София, и голям приятел на в. „Строител” догони 60-ата си годишнина! За 
този юбилей той ще почерпи, както го прави по повод и без повод, с неговата 
прочута 50-градусова „Говедарска шишарковица”... 

Наздраве! И за много години!
 От екипа на в. „Строител“

Емил Христов

Агенция „Пътна инфра-
структура“ ще отговаря 
за зимното почистване на 
републиканските пътища 
в границите на общини-
те с население до 100 000 
жители. Това стана след 
промяна на Закона за пъ-
тищата, която бе приета 
на второ четене от народ-
ните представители в пле-
нарната зала. До момента 
зимното почистване и 
като цяло поддържането 
на тези отсечки бе задъл-
жение на самите местни 
власти, но това ги затруд-
няваше заради по-малките 
бюджети, с които разпола-
гат. Парите за дейността 
ще бъдат пренасочени към 
АПИ. 

Същевременно в аген-
цията бяха отворени це-
новите оферти за проек-
тиране на 700 км пътища. 
Осем кандидата продължа-

ват в търга. Обществена-
та поръчка е разделена на 
шест обособени позиции, 
които обхващат различ-
ни по дължина участъци 
в областите София, Па-
зарджик, Пловдив, Хас ково, 
Стара Загора, Кърджали, 
Смолян, Монтана, Перник, 
Велико Търново и други. 
Фирмите и консорциуми-
те, които продължават, 
са „Трафик холдинг“ ЕООД, 
„Булчех“, „Виа План – Бур-
да 2013“, „Рутекс“ ООД, 
„Текопи-Алве 2014-2020“, 
„Пътпроект 2000“ ООД, 
„Пътпроект“ ЕООД и „Тран-

сконсулт 22“ ООД. Те се 
състезават по няколко от 
лотовете на търга.

От процедурата са 
отстранени трима канди-
дат-проектанти. Една от 
предвидените за работа 
отсечки включва старите 
участъци на магистрала 
„Тракия”. Тя е с обща дължи-
на 129,645 км. За тази пози-
ция най-ниско предложена-
та цена е на „Трансконсулт 
22“ ООД, а най-високата на 
„Трафик холдинг“ ЕООД.

Трасетата ще бъдат 
ремонтирани с евросред-
ства в периода 2014-2020.

„От тази събота започва изгражда-
нето на кръстовището на две нива при 
Лъвов мост в София.“ Това заяви зам.-кме-
тът по транспорта и транспортната 
инфраструктура на Столичната община 
Любомир Христов. Срокът за изпълнение 
е октомври тази година.

Крайният вариант включва кръгово 
движение на нивото на бул. „Мария Луиза” 
с две платна, движение по бул. „Слив ница” 
без светофари, което ще минава отдо-
лу. Ще се възстанови оригиналният вид 
на Лъвов мост, по който ще преминават 
пешеходци, велосипедисти и трамваи. Ре-
конструкцията ще протича паралелно с 
изграждането на естакадата.

Осем са кандидатите за проектиране 
на 700 км трасета

ДО 
Г-Н КРАСИМИР МИЛУШЕВ
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ 
НА ОП НА КСБ – СОФИЯ

Поздравителен адрес

През седмицата бе 
отбелязана 25-годишни-
ната на КТ „Подкрепа“, 
която съвпадна и с рож-

дения ден на президента 
на организацията д-р 
Константин Тренчев. 
Да уважат честването 

Главният редактор на в. „Строител“ Рене-
та Николова поздрави д-р Тренчев за рож-
дения му ден и за юбилея на КТ „Подкрепа”

на двата праз-
ника в сградата 
на синдикална-
та организация  
бяха настоящи-
ят премиер Пла-
мен Орешарски 
и бившият Бойко 
Борисов,  бивши 
и настоящи ми-
нистри, Йорданка 
Фандъкова, кмет 
на София,  народ-
ни представите-
ли от различните 
парламентарни 
групи, дипломати 
и други елитни 
гости.

Снимки Денис Бучел
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Правителството даде 
съгласието си да бъдат 
продадени четири имота 
на България в чужбина – 
терен в Лайпциг от 300 
кв. м заедно с построена-
та в него сграда, както и 
три апартамента в Кайро.

Имотът в Германия 
е построен през 1911 г. и 
е обявен за паметник на 
културата. Намира се в 
историческия център на 
Лайпциг и е част от архи-
тектурния комплекс около 
църквата „Св. Томас”. Със-
тоянието му не отговаря 
на изискванията за ползва-
не на жилищна и търговска 
площ. Кабинетът определи 
продажната цена да бъде 

не по-ниска от 1 601 000 
евро.

Апартаментите в Кай-
ро се намират далече от 
посолството и от години 
не се ползват по предназ-
начение. Продажната цена 
на всяко от жилищата ще 
бъде не по-ниска от 650 
000 ег. лири (около 68 636 
евро). Със средствата от 
сделките ще бъдат сани-
рани други имоти на бъл-
гарската държава, които 
се ползват по предназначе-
ние и състоянието им из-
исква неотложни ремонти.

С друго свое решение 
по време на редовното си 
седмично заседание каби-
нетът направи изменения 

в Правилника за прилагане 
на Закона за държавната 
собственост. Те предвиж-
дат промяна при формира-
нето на първоначалната 
тръжна цена за продажба 
на имоти – държавна соб-
ственост.

Към досегашното из-
искване търговете да за-
почват при цена не по-ни-
ска от данъчната оценка 
плюс 10% от нея се добавя 
условие да бъде включена 
и балансовата стойност 
на изградените в имоти-
те съоръжения, увеличена 
с 10%. Тези съоръжения не 
подлежат на данъчно де-
клариране и не се включ-
ват в данъчната оценка.

Правителството разпредели пред-
видените в централния бюджет 7 
млн. лв. за финансирането на проек-
ти, свързани с изпълнението на 
мерките за присъединяването 
на България към Шенгенско-
то пространство. От тези 
средства 5 768 580 лв. ще 
бъдат преведени по бюдже-
та на МВР, а останалите – по 
бюджета на Министерския съ-
вет за областните администрации 
в Бургас, Хасково и Русе.

В периода 2010 – 2013 г. за изпълнение 
на технически изисквания за прилагане 
на шенгенското законодателство с по-
становления на Министерския съвет са 
отпуснати 55 450 000 лв. Част от про-
ектите се изпълняват за повече от една 
година поради неприключили процедури. 
Така в плана за 2014 г. ще бъдат финан-
сирани следгаранционните поддръжки на 

хеликоптери AW-109Е 
и AW-139, на интегри-

раната система „Синя 
граница”, на радиационни 

портални монитори, на ин-
тегрираната система за 
контрол и наблюдение на 
българо-турската грани-
ца, на мобилни рентгенови 
устройства. Ще бъде до-

вършено изграждането на 
тристранния контактен център 

между България, Гърция и Турция на ГКПП 
Капитан Андреево и дейностите по по-
вишаване нивото на сигурност в резерв-
ния компютърно-комуникационен център. 
Средства са предвидени и за придобива-
не и ремонт на административни сгради 
за ГПУ по българо-турската и черномор-
ската граница, изграждане на хале за 
щателна митническа проверка на леки 
автомобили на ГКПП Малко Търново и др.

Страницата подготви 
Невена Картулева

Кабинетът възложи на отговорните 
министри до края на март да изготвят 
и внесат в Министерския съвет проек-
ти за изменение на законовата и под-
законовата уредба, както и да издадат 
актовете от тяхна компетентност в 
изпълнение на третия пакет мерки за 
намаляване на регулаторната тежест. 
Както в. „Строител“ писа, той беше пуб-
ликуван в интернет портала за общест-
вени консултации към правителството 
на 21 януари. 14-дневният срок, в който се 
приемаха коментари и корекции по предло-
женията, изтече на 4 февруари. Сега за-
почват нормативните промени, с които 
да се приложат вече одобрените мерки. 

Намаляването на регулаторната те-
жест е един от приоритетите в прави-
телствената програма „Държавност, 
развитие, справедливост”. Третият па-
кет съдържа 26 мерки. Основната част 
от тях са представени от министъра 
на инвестиционното проектиране Иван 
Данов.

Те засягат откриването на строи-
телна площадка, линия и ниво, съобщава-
нето на индивидуални административни 
актове по Закона за устройство на те-
риторията, извършването на оценка на 
въздействието върху околната среда за 

инвестиционни предложения, съгласува-
нето на идеен инвестиционен проект с 
Министерството на културата.

Наред с това са включени и предло-
жения за намаляване броя на изискуемите 
документи, опростяване на процедурите 
и съкращаване на сроковете за предоста-
вяне на редица услуги, намаляване размера 
на такси, разширяване на възможностите 
за подаване на документи по електронен 
път. 

Съществен ефект се очаква и от въ-
веждането на принципа на мълчаливото 
съгласие. Със Закона за ограничаване на 
административното регулиране и адми-
нистративния контрол върху стопанска-
та дейност през 2004 г. е въведено из-
искване при издаването на разрешение 
и на удостоверение за извършване на 
еднократни сделки или действия да се 
прилага мълчаливо съгласие, ако в закона 
не е предвидено друго. Съгласно разпоред-
бите на АПК, непроизнасянето в срок се 
смята за мълчаливо съгласие в случаите и 
при условията, предвидени в специалните 
нормативни актове. В тях обаче липсва 
въвеждане на принципа, не е регламенти-
рана и процедура за доказване на мълча-
ливо съгласие. 

Пакетът съдържа и мярка, свързана с 
отпадането на изискването за график за 
ползване на платения годишен отпуск в 
малките фирми.

Предстоят законови изменения

Зам.-министър Бранимир Ботев: 

Мирослав Еленков 

„Туризмът е глобална 
индустрия, която същевре-
менно е много българска и 
става структуроопределя-
ща за нашата икономика. 
Правителството има ясна 
визия в това направление 
и видимият резултат е, че 
с новия бюджет се дават 
много повече средства 
за развитието й, които 
заедно с финансовата по-
мощ  от еврофондовете са 
предпоставка за устойчиво 
развитие на сектора. Този 
процес не може да се осъ-
ществи и без активното 
участие на бизнеса в таки-
ва форуми.“ Това заяви при 
откриването на 31-вото 
издание на Международ-
ната туристическа борса 
„Ваканция и СПА експо 2014“ 
заместник-министърът на 
икономиката и енергетика-
та с ресор туризъм Брани-
мир Ботев.

В церемонията за стар-
та на едно от водещите 
изложения на Балканите, 
което се провежда под па-
тронажа на МИЕ, участва 
и вицепремиерът Даниела 
Бобева. Тя също подчерта 
ключовата роля на отрасъ-
ла за икономика, тъй като 

той формира 13,6% от 
брутния вътрешен продукт 
на страната и ангажира 
значителна част от работ-
ната сила у нас. По думите 
й промените в Закона за 
туризма влизат за разглеж-
дане в пленарна зала. 

Броят на чужденците 
посетили България през 
2013 г., е с 5,5% повече от 
2012 г., бе съобщено на 
борсата. Увеличението на 
гостите, пристигнали у 
нас с цел почивка и вакан-
ция, е 6,3%. Приходите от 
международен туризъм за 
периода януари-ноември 
2013 г. възлизат на над 2,95 
млрд. евро. 

В рамките на изложе-
нието се състоя кръгла 
маса, организирана от МИЕ 

в партньорство с Българ-
ския съюз по балнеология 
и СПА туризъм. Страната 
ни разполага с безценен 
ресурс от над 600 мине-
рални водоизточника от 
близо 240 находища със 
средноденонощен отток 
274 млн. литра термална 
вода с температура над 
25 градуса, бе съобщено на 
дискусията. Голям е потен-
циалът за позиционирането 
на България като дестина-
ция за рехабилитационен  и 
медицински туризъм и чрез 
европейските здравни каси 
и пенсионни фондове, кои-
то има право да покриват 
тези услуги след приемане-
то на регламента на ЕС за 
трансгранично здравеопаз-
ване. 
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ята за туристическия сектор. В 
процес на реорганизация е Бъл-
гарската банка за развитие с 
оглед на подобряване достъпа на 
малките фирми и в подкрепа на 
експорта, както и на стартира-
не на нови производства. Готвим 
промени в Закона за концесиите 
с крайна цел по-ефективно из-
ползване на природните ресур-
си. Разработваме и пакет от 
мерки за по-ефективна защита 
на потребителите“, обясни пред 
бизнеса задачите на кабинета 

Орешарски.
„За програмния период 2014 – 

2020 г. активно подготвяме но-
вото споразумение за партньор-
ство. Заварихме една работна 
версия в средата на миналата 
година в доста суров вид и с 
много критики от ЕК. Отрази-
хме в документа и вторите ко-
ментари на Брюксел и имаме го-
товност до края на този месец 
да приемем окончателния вари-
ант“, обясни Орешарски. 

„Опитваме се да правим 
консенсусна икономическа по-
литика, например по Закона за 
обществените поръчки, където 
всички сме за по-голяма конку-
рентност при търговете, но 
за съжаление бавно се разви-
ват дебатите в парламента. 
Опозицията отхвърли част от 
текстовете, които предвижда-
ха по-голяма прозрачност при 
процедурите“, заяви Даниела 
Бобева – вицепремиер по иконо-
мическото развите. „Ще вървим 
към по-секторно ориентирани 
обществени поръчки“, допълни 
тя. 

„Стремим се да създадем по-
широка основа за постигане на 
икономически растеж“, заяви ми-
нистърът на финансите Петър 
Чобанов на националния форум. 
Според него първо трябва да 
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Премиерът Пламен Орешарски:

 от стр. 1 

„Една от целите на поли-
тиката ни е стимулиране на 
икономическото развитие чрез 
внедряване на иновации и ре-
индустриализация“, подчерта 
Орешарски и допълни, че такива 
са приоритетите и на „Европа 
2020”. 

„Ще подпомагаме големите 
частни проекти. Държавата це-
ленасочено преотстъпва част 
от печалбите на корпорациите. 
Ще се постараем в максимална 
степен да облекчим поне проце-
дурите и да скъсим сроковете за 
старта на част от инвестиции-
те“, обясни премиерът.

За насърчаване на вложе-
нията правителството е за-
почнало цялостен преглед на 
нормативната база, като се 
работи за отмяна на Закона за 
публично-частното партньор-
ство и се подготвя нов закон за 
инвестициите. Обмисля се пре-
дефиниране на регулациите и въ-
веждане на декларативен режим 
при стартиране на инвестиция 
– проверка, дали са се изпълнили 
условията, ще се извършва от 
органите, след като тя е запо-
чнала. 

„Ще ускорим реализацията 
на „Южен поток” при значително 

подобрени финансови параметри 
и при спазване на българското, 
разбирайте – европейското за-
конодателство в тази сфера. 
Това го казвам по повод на дис-
кусиите, които вървят между 
руската страна и ЕК по отноше-
ние на Третия енергиен пакет“, 
подчерта премиерът. 

„Работим и по подобряване 
на поне няколко закона, които да-
ват рамката на конкуренцията 
и в посока защита на потреби-
телите. Между тях е стратеги-

Петър Киров, зам.-министър на транспорта: Министър Десислава Терзиева: 

„Разплатени са 2,214 млрд. лв. на бенефициентите по Опера-
тивна програма „Транспорт“ 2007 – 2013 г. Изградени и въведени в 
експлоатация са над 140 км автомагистрали, а други 125 км са в 
процес на строителство“, отчете Петър Киров – зам.-министър 
на транспорта, информационните технологии и съобщенията. По 
думите му, България вече има първата построена жп линия, поз-
воляваща скорост до 160 км/ч, а около 74 хил. души ползват всеки 
ден столичното метро. 

Петър Киров обясни, че по новата Оперативна програма „Транс-
порт и транспортна инфраструктура“ се предвижда да бъде извър-
шено ребалансиране в две посоки. На първо място ще има равни 
инвестиции в пътната и железопътната инфраструктура. Пред-
виждат се и пропорционални вложения в Северна и в Южна Бълга-
рия. „Сред целите са и успешно усвояване на още приблизително 
700 млн. лв. по механизма за свързана Европа“, допълни зам.-минис-
тър Киров.

Приоритетните проекти в железопътния сектор по ОП „Транс-
порт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 г. са завършва-
нето на рехабилитацията на линията Пловдив – Бургас, старти-
ране работа по направлението София – гр. Септември, изграждане 
на отсечката Карнобат – Синдел и модернизацията на линията 
Русе – Варна. 

Ще обявим пет търга за над 200 млн. лв. по про-
ект „Транзитни пътища V”. Това заяви министърът 
на регионалното развитие Десислава Терзиева по 
време на националния форум „Правителство – биз-
нес“. Тя съобщи, че през тази година ще старти-
рат обществени поръчки и за изграждане на два 
участъка от лот 3 на АМ „Струма”, отсечка от АМ 
Калотина – София и скоростния път Мездра – Бо-
тевград. Терзиева информира, че с 23 млн. лв. ще 
се финансира строителството на язовирите „Луда 
Яна” и „Пловдивци” и пречиствателни станции за 
питейна вода към тях, както и рехабилитацията 
на язовир „Студена”. С 20 млн. лв. от Публичната 
инвестиционна програма „Растеж и устойчиво раз-
витие на регионите“ ще бъде финансирана програ-
мата за борба с безводието. 

„Новата ОП „Региони в растеж” 2014 – 2020 г. 
създава възможности както за държавните и об-
щинските институции, така и за бизнеса у нас, 
като осигурява свеж инвестиционен ресурс от 

1,589 млрд. евро“, 
подчерта минис-
търът.

20% от цялата 
стойност на про-
грамата ще бъ-
дат насочени към 
подкрепа на мерки 
за енергийна ефек-
тивност в жилищни сгради. Със 127 млн. евро ще 
бъдат финансирани туристически обекти, които 
могат да осигурят растеж и заетост в съответ-
ния регион. С близо 200 млн. евро ще бъде финан-
сирана рехабилитацията на регионалната пътна 
инфраструктура, обяви регионалният министър.

„Изграждането на магистралите и скоростните 
пътища остава приоритет, но новата политика в 
сектора е насочена и към подобряване състоянието 
на малките трасета“, подчерта Терзиева. За тази 
цел са необходими между 70 и 150 млн. лв. годишно. 

Снимки Денис Бучел

бъде подобрена бизнес средата, 
да се повишат очакванията на 
фирмите и домакинствата и да 
бъдат създадени нови работни 
места. Чобанов заяви, че филосо-
фията на фискалната и икономи-
ческата политика е да адресира 
растежа във всичките му форми. 

Министърът подчерта, че 
процесът на реиндустриализа-
ция е комплексен и отделните 
случаи не могат да бъдат ге-
нерализирани. Всичко зависи от 
това, какво затруднение е срещ-
нало съответното предприятие 
и какви са възможните решения. 
Като пример той даде наличие-
то на големи данъчни задълже-
ния, които не са могли да бъдат 
обслужени, и вариантите биха 
могли да бъдат или разсрочване-
то им, или държавата да придо-
бие дял в компанията под форма-
та на дълг срещу собственост. 
Чобанов уточни, че има предло-
жения и от страна на бизнеса 
да участва в съживяването на 
предприятия, чието производ-
ство може да бъде възобновено 
и е рентабилно. 

Сред останалите приорите-
ти на правителството са по-
активната регулативна роля на 
държавата в защита на конку-
ренцията и срещу монополните 
формирования от последните 
години, облекчаване на режими-
те, които налагат ограничения и 
оскъпяват правенето на бизнес, 
ребалансиране и възстановява-
не на енергетиката, ефективно 
управление на държавните пред-
приятия и постигане на ново 
качествено ниво в администра-
тивните услуги. 

минерални басейни, джакузи, ароматна парна баня,
сауна, приключенски душ, зона за релакс, шезлонги, фитнес
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Джейхан Ибрямов, заместник-министър на инвестиционното проектиране:

Свилена Гражданска

Г-н Ибрямов, в Министер-
ството на инвестиционното 
проектиране от няколко ме-
сеца отговаряте за диалога с 
общините. Как протича той? 

Работил съм с голяма част 
от местните администрации 
като изпълнителен директор 
на неправителствена органи-
зация. Натрупаният опит ми е 
от полза днес. 

Диалогът между минис-
терството и общините е 
конструктивен. В МИП още 
от самото начало направихме 
анализ на взаимодействието 
между кметовете и изпълни-
телната власт. Изпратихме 
въпроси към местните власти 
за етапа, до който са дости-
гнали в изготвянето на тех-
ните устройствени планове, 
за планираните от тях проек-
ти, за броя на изоставените 
сгради, които биха могли да 
бъдат преустроени в социални 
домове. Опитахме да съберем 
информация за бъдещите ин-
вестиционни проекти в регио-
ните, предложихме експертна 
помощ за реализирането им. 

Една от най-интересните 
ни идеи е с големи общински 
проекти да участваме на из-
ложения в Западна Европа и да 
привлечем чрез тях чужди ин-
веститори. В момента има за-
явка от четири големи компа-
нии, които желаят да вложат 
пари в различни дейности и да 
разширят производствените 
си мощности у нас. 

Изпълнителната власт на-
истина се опитва да помогне 
на общинската администра-
ция. Още от сформирането 

си кабинетът на премиера 
Пламен Орешарски предприе 
мерки за взаимодействие с 
кметовете и най-вече с тези 
от малките населени места. 
Поставена бе диагноза на про-
пуските в комуникацията и се 
набелязаха стъпки за преодо-
ляването им. 

Един  от примерите за 
това, че се върви в правилната 
посока, е публичната инвес-
тиционна програма „Растеж и 
устойчиво развитие на регио-
ните“. Ако разгърнем картата 
на България, ясно се вижда, че 
правителството балансирано 
е разпределило средствата. 

Но все пак има и недо-
волни… 

Нормално е всеки кмет да 
желае повече капиталови раз-
ходи, да смята, че общината 
му заслужава по-големи сред-
ства за подземна и надземна 
инфраструктура, за социални, 
за културни дейности, благо-
устрояване и пр. 

Според мен е много важно 
как градоначалникът и екипът 
му ще направят плана за разви-
тие на района. Кметът трябва 
да е и мениджър, да разчита 
на качествени специалисти, с 
които да анализира икономоге-
ографското положение на об-
щината, на базата на това да 
се определят приоритетите 
и да се изготви план за опол-
зотворяване на държавните и 
европейските средства. Има 
случаи, при които дадена мест-
на власт кандидатства с про-
ект за обновяване на улица, но 
в същото време не предвижда, 
че е необходимо да смени ВиК 
мрежата под нея. Печели фи-
нансирането, закърпва отсеч-
ката. Всичко изглежда наред 

до момента, когато след една 
година някой се сеща, че тряб-
ва да подмени тръбопроводите 
и ще е необходимо да разкопае 
ремонтираната улица. Проце-
сът трябва да протече в друга 
последователност. Има много 
общини, които кандидатстват 
за проекти в последната се-
кунда. Те набързо подготвят 
проектната документация, 
например за смяна на стъкло-
пакета на дадено училище, без 
да се съобразяват, че е необ-
ходимо цялостно саниране на 
сградата. Кметовете и адми-
нистрациите им не трябва да 
допускат подобни грешки.

Настоящите оперативни 
програми позволяват всички 
тези дейности да бъдат из-
вървени и реализирани в пра-
вилния ред.

С какви питания най-чес-
то се обръщат към вас от 
общините?

В интерес на истината, 
търсят ни най-често за до-
пълнително  финансиране . 
Стартирахме процедура за 
задания за общи устройстве-
ни планове. Предварителната 
информация, която получихме 
от всичките 264 общини, е, че 
на този етап около 46 от тях 
не са започнали да изготвят 
подобен документ. На първо 
място ще осигурим средства 
на база апликационна форма за 
заданията за ОУП, която тряб-
ва да попълнят. Същевременно 
с общините, които имат го-
тови документи, ще обсъдим 
идеите за потенциални инвес-
тиции и, ако можем, ще им по-
могнем да намерят вложители 
– български или чужди. Форму-
лярите за финансиране вече са 
публикувани на електронната 

страница на ведомството. 

Какво е състоянието на 
кадастъра у нас? 

През последните четири 
години работата на Агенция-
та по геодезия, картография 
и кадас тър беше занемарена. 
До днес са одобрени или са в 
процес на създаване на кадас-
трална карта и регистри за 
2 030 694 ха, представляващи 
18,29% от територията на 
страната. Набраната инфор-
мация обхваща 6 332 173 не-
движими имота, което е около 
30% от всички у нас. В кадас-
търа са включени областни-
те градове (с изключение на 
София, за която са заснети 
16 от общо 24-те района), 97 
града – общински центрове, 
и 528 други населени места 
и територии с развит пазар 
на имотите и инвестициите, 
включващи и Черноморското 
крайбрежие, и планинските 
курорти. За финансирането 
на процеса от 2001 г. досега 
са осигурени около 79 млн. лв. 
Приходите, които АГКК е вне-
сла към държавния бюджет 
за периода 2005 – 2013 г., са 
в размер на 114 млн. лв., като 
само за 2013 г. те са 18 млн. 
лв. Искам да подчертая, че 
разходите по създаването на 
кадастралната карта на една 
територия се възстановяват 
от таксите от услуги средно 
за срок от две до три години. 

За съжаление през последните 
четири години не се отделяха 
пари за целта. 

През този период се получа-
ваха приходи на база издадени 
кадастрални карти и скици на 
гражданите, които отиваха 
директно в бюджета на дър-
жавата. По инициатива на ми-
нистъра на инвестиционното 
проектиране арх. Иван Данов 
и подкрепата на кабинета за 
първи път през 2014 г. освен 
бюджета, който е за издръжка 
на агенцията, имаме отделени 
целеви 10 млн. лв. за заснемане. 

Прецизната кадастрална 
карта е изключително важен 
елемент на държавността, 
това е начинът да се защити 
собствеността на граждани-
те. Тя осигурява възможност 
да се издаде по-бързо общ ус-
тройствен план на населеното 
място. Той пък спомага за раз-
работването на добър инвес-
тиционен проект. 

За създаването на кадас-
тралната карта е необходим 
дълъг период от време, повече 
от един пълен мандат на едно 
правителство. Държави, които 

са много напред в сравнение с 
нас, са развивали кадастъра си 
в продължение на 15 до 18 го-
дини. Задачата пред нас е не 
само да го създадем, но и да 
е на високо технологично ниво 
– дигитално. Той ще съдържа 
пълната информация, която 
трябва да има в една подобна 
база данни. 

Прецизираме и критерии-
те, по които ще се заснемат 
имотите. На базата на ин-
формация от ведомствата, 
областните и общинските ад-
министрации за това, кои са 
приоритетните им проекти, 
МИП ще изработи график за 
изготвянето на картите през 
следващата 2015 г. 

Кои ще бъдат първите 
населени места, за които ще 
обявите обществени поръч-
ки за направата на тези до-
кументи? 

Изработен е график, който 
е качен на сайта на Агенция-
та по геодезия, картография 
и кадастър (АГКК). Ще се из-
готвят кадастрална карта и 
регистри на все още необхва-
натите осем административ-
ни района на София – „Красно 
село”, „Възраждане”, „Подуяне”, 
„Слатина”, „Изгрев”, „Лозенец”, 
„Илинден” и „Триадица”, на 15 
общински центъра – Белослав, 
Аксаково, Брегово, Свиленград 
и т.н., и на други 43 населени 
места. Предвиждаме гратисен 

Джейхан Ибрямов е заместник-министър на инвестиционното 
проектиране. Роден е на 28 януари 1977 г. в Търговище. Завършил е 
специалност „Политически мениджмънт и политически науки“ в Нов 
български университет. Има магистърска степен по кинезитерапия. 
Владее английски и турски език.
Бил е политически съветник в кабинета на председателя на ДПС. 
През периода ноември 2009 г. – ноември 2012 г. е заемал длъжността 
председател на Младежкото ДПС, а преди това е бил заместник-
председател на младежката структура на движението. От август 
2007 г. до ноември 2009 г. е изпълнителен директор на сдружение 
„Толерантност”, а от ноември 2003 г. до юли 2007 г. е заемал поста 
проект мениджър във фондация „Либерална интеграция”. В периода 
август-октомври 2003 г. е бил главен специалист в дирекция „Спорт и 
здраве” в Министерството на младежта и спорта.
Семеен, с едно дете.
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С промените в ЗУТ прецизираме ролите на всички страни в инвестиционния процес
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период между две и пет годи-
ни след изработването на до-
кументите, в който фирмите 
изпълнители да отстраняват 
безплатно допуснатите греш-
ки и неточности след подаде-
ни от граждани сигнали. След 
създаване на кадастъра за 
цялата територия на страна-
та АГКК ще бъде единствени-
ят орган, който осигурява на 
гражданите от едно място 
информация за недвижимите 
имоти както в населените 
места, така и в земеделските 
земи, горите и другите видове 
територии. 

Започваме и работа по 
ци ф  роват а  е д рома щ аб н а 
топографска карта (ЕТК) в 
М 1:5000. Основното й пред-
назначение е за проучване и 
проектиране в пътното и жп 
строителство, на хидроенер-
гийни и хидромелиоративни 
системи, газопроводи и неф-
топроводи, за задоволяване на 
други нужди на икономиката с 
актуална и достоверна инфор-
мация и т.н. Едромащабната 
топографска карта на стра-
ната е създавана последова-
телно и систематично през 
сравнително дългия период 
от 1953 до 1986 г. в графичен 
вид. Необходимо е нейното об-
новяване в цифров вид, като се 
осигурява приоритет на тери-
ториите с интензивни инвес-
тиции в синхрон с регионални-
те и общинските планове за 
развитие.

  
Кои ще бъдат другите 

приоритети на АГКК?
Ще създадем специализира-

ни карти и регистри за оста-
налите извън морските плажо-
ве и дюни обекти по Закона за 
управление на Черноморското 
крайбрежие – езера, острови, 
лагуни, лимани, влажни зони, 
брегоукрепителни и брегоза-
щитни системи и съоръжения, 
за територията на областите 
Добрич, Бургас и Варна, с кое-
то ще бъдат изпълнени задъл-
жения на агенцията, възложени 
със закон. Ще продължим раз-
работването на нормативни 
актове, свързани с дейност-
та на АГКК, ще инвестираме 
в повишаване квалификацията 
на служителите чрез обучения 
по комуникативни, управленски 
и лидерски умения за по-ефек-
тивно изпълнение на служебни-
те задължения.

Споменахте норматив-
ната уредба. Преди дни бяха 
приети изменения в Закона 
за кадастъра и имотния ре-
гистър. Как те ще подобрят 
дейността на агенцията? 

Одобрените промени на 
първо четене в пленарната 
зала дават решение на зна-
чителен брой въпроси, които 
са възникнали през последни-
те 6 – 7 години. Успоредно с 
това Министерството на ин-
вестиционното проектиране 
предвижда да разгледа и някои 
други важни теми, свързани 
както с ползването на карта-
та на възстановената соб-
ственост като източник на 
информация при създаването 
на кадастралната карта, така 
и с реда и условията за при-

добиване на правоспособност 
за изпълнение на дейности по 
кадастър и геодезия.

С приетите изменения 
депутатите въвеждат ред в 
създаването, поддържането и 
одоб ряването на специализи-
рани карти за устройствено 
планиране. Документите ще 
съдържат и информация за еле-
ментите на техническата ин-
фраструктура и благоустрой-
ството, за водните площи и 
течения и др. в урбанизира-
ните територии. Целта е да 
се постигне едновременното 
им изработване с кадастрал-
ната карта, което ще доведе 
до значителни икономии на фи-
нансови средства. Създадена 
е възможност за безвъзмездно 
получаване на данни от АГКК 
чрез информационната систе-
ма. Регламентирани са принци-
пи при оцифряване на действа-
щите подробни устройствени 
планове. Значително са за-
вишени санкциите при неиз-
пълнение на задълженията по 
този закон, главно от длъж-
ностните лица. Измененията 
са разработени и с участието 
на представители на Камара-
та на инженерите по геодезия, 
Камарата на инженерите в ин-
вестиционното проектиране, 
Асоциацията на геодезически-
те фирми.

Кои са другите структури 
във ведомството? Разкаже-

те ни за тяхната работа. 
Дирекция „Жилищна поли-

тика и среда за обитаване“ 
усърдно се е заела с актуализа-
цията на Закона за управление 
на етажната собственост. 
Измененията в нормативната 
база обаче отнемат време. 
Дирекцията има амбицията 
да направи жилищен кодекс, в 
който да обединим всички за-
кони и поднормативни актове, 
касаещи жилищната политика.

Друга структура, която е 
важна за МИП, е дирекция „Бла-
гоустройство“. Тя се занимава 
с политиките, свързани пре-
димно с малките населени мес-
та – пътна инфраструктура, 
саниране на сгради, корекции 
на реки и т.н. По публичната 
инвестиционна програма „Рас-
теж и устойчиво развитие на 
регионите“ са прехвърлени 6,5 
млн. лв. за дейности на тази 
дирекция. 

„Правила и норми за про-
ектиране на строителство“ 
следи за спазването на реда в 
сектора. Експертите в струк-
турата имат амбицията да 
направят обиколка из стра-
ната и да организират семи-
нари, на които да присъстват 
представители на общините и 
фирмите. По време на срещи-
те те ще запознават с изис-
кванията на ЕС за въвеждане-
то на еврокодовете.

„Устройство и планиране 
на територията“ организира 

дейността на Националния 
експертен съвет по инвес-
тиционно проектиране за 
разглеждане на проекти на 
ОУП, внесени за приемане по 
решение на общинските съ-
вети. Подпомага министъра, 
като подготвя актовете за 
разрешаване изработването, 
приемането и одобряването на 
подробни устройствени пла-
нове и техните изменения за 
обекти с национално значение 
и строежи от първа и втора 
категория. 

ДНСК е друга изключител-
но важна структура, която уп-
ражнява контрол по спазване-
то на Закона за устройство на 
територията и на норматив-
ните актове по прилагането 
му при проектирането и стро-
ителството, в т.ч. влагането 
на качествени материали и из-
делия с оглед осигуряването на 
сигурността, безопасността, 
достъпността и другите нор-
мативни изисквания към всич-
ки строежи на територията 
на страната.

 
В момента в Народното 

съб рание за второ четене е 
Законът за обществените 
поръчки. Докъде стигна ра-
ботата на МИП по наредбата 
за търговете в строителст-
вото?

Част от критиките, които 
отправя ЕК, са към ЗОП. Пред-
стои гласуване в пленарната 
зала на предложените от пра-
вителството промени. Когато 
бъдат одобрени, ще приемем 
определени наредби за търго-
ве при строителството и за 
проектирането. Те ще бъдат 
обсъдени с браншовите орга-
низации. 

В момента подготвяме за-
кон за изменение и допълнение 
на Закона за устройство на 
територията. Очакваме той 
да бъде приет от Министер-
ския съвет през следващите 
седмици. В него ще се включ-
ват членове, които са насо-
чени към усъвършенстване 
на нормативната база с цел 

намаляване на регулаторната 
тежест. През август прави-
телството инициира допит-
ване до всички областни и об-
щински управители. В края на 
септември получихме резулта-
тите от този анализ. Имаше 
около 180 предложения, които 
касаеха само устройството 
на територията. Затова съз-
дадохме работна група, за да 
се осмислят всички тези идеи 
и да залегнат в основния па-
кет от промени, които предла-
гаме. На пръв поглед са дреб-
ни изменения, но са свързани 
с опростяване или намаляване 
на срокове на провеждане на 
процедури – за подробни ус-
тройствени планове, за визи 
за проектиране. Свързани са 
с внасяне на по-голяма ясно-
та в някои дейности, които до 
този момент са подлежали на 
тълкуване и заемат около 25 
параграфа от предлагания ЗИД 
на ЗУТ. 

Друга голяма тема, която 
е включена в тези допълнения, 
е прецизиране ролята на учас-
тниците в инвестиционното 
проектиране, включително и 
ролята на централните адми-
нистрации и на останалите 
участници в строителство-
то. Тези промени се наложиха 
и заради последните измене-
ния на ЗУТ от 26 юли 2013 г., 
на базата на които са разпре-
делени правомощията между 
министъра на регионалното 
развитие и министъра на ин-
вестиционното проектиране. 
Прецизираме тези текстове 
за по-ясно разделяне на функ-
циите. Освен това се опит-
ваме да привлечем по-голяма 
част от браншовите камари 
с цел да повишим качеството 
на строителния продукт. Това 
са основните 3 групи промени. 
Но определено най-главната е 
намаляването на регулаторна-
та тежест.

Ще спазите ли 6-месечния 
срок за изработване на зако-
на за строителство и новия 
ЗУТ, както е записано в про-
грамата на кабинета за пър-
вото полугодие на годината?

Правим всичко възможно 
в тази посока. Практиката е 
да обсъждаме текстовете с 
браншовите организации и с 
представители на общините 
и ведомствата, защото няма 
голям смисъл да се направи 
нормативен акт, а да се окаже, 
че той затруднява правната 
среда, в която действа. Така 
че самото изработване може 
и да не отнеме много време, 
съгласувателният процес ве-
роятно ще бъде по-дълъг.

Как работите с Камарата 
на строителите в България?

В началото на мандата ре-
довно имахме работни срещи с 
всички браншови организации, 
свързани със строителство-
то. На оперативно заседание 
преди дни министър Данов 
предложи да бъде подновен 
този формат, за да може за-
конодателните инициативи, 
които са залегнали в нашия 
план за работа, адекватно да 
бъдат синхронизирани с всич-
ки браншови организации.
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Инж. Добрев, какво е със-
тоянието на сектора в област 
Шумен? 

За съжаление инвестициите 
са по-малко от тези в София и в 
другите големи градове. Иконо-
мическата криза продължава. В 
Централния професионален ре-
гистър на строителя има около 
70 фирми, а членове на ОП на КСБ 
– Шумен, са само 17. Това за мен 
е притеснително. 

Малко местни компании раз-
читат на търговете и това 
твърдение сигурно ще ви изне-
нада. По мое мнение, обществе-
на поръчка в нашия бранш вече 
е мръсна дума. За съжаление се 
оказва, че за 90% от тях се знае 
предварително кой ще ги спече-
ли. Много се афишират проме-
ните в Закона за обществени-
те поръчки, но се надявам да не 
се сбъдне народната поговорка 
„Преоблякъл се Илия, обърнал се 
и пак в тия”. 

Голяма част от колегите 
разчитат на частни инвести-
тори, защото се оказа, че те са 
добри и коректни възложители. 
Те харчат своите пари и търсят 
действително свършена работа 
на приемливи цени. Така че неща-
та нямат нищо общо с общест-
вените поръчки, където се хар-
чат средства, които са дадени 
от някой, който не се грижи за 
тях.

Каква е степента на меж-
дуфирмената задлъжнялост в 
района? 

Тази негативна тенденция 
бих я разделил на две – има дос-
та фирми, които съзнателно още 
преди да започнат обекта, зна-
ят, че няма да платят част от 
сумата на своите подизпълните-
ли. За съжаление има такива ко-
леги. Да се надяваме, че кризата 
ще помогне некоректните фирми 
да бъдат изхвърлени от бранша. 
Другата част, която според мен 
е по-голямата, са некоректните 
отношения от страна на общи-
ните, държавата и агенциите 
към строителния бранш. Те про-
веждат търгове за обекти, кои-
то не са финансово обезпечени. 

А сивият сектор?
Той е много примамлив, тъй 

като при него не се плащат да-
нъци и осигуровки. Фирмите в 
неформалната икономика са най-
вече подизпълнители на обекти-
те. Докато държавата не вземе 
мерки, няма да се промени ситу-
ацията. В нашата област се оп-
итахме на няколко пъти да пре-
борим сивия сектор. Обърнахме 
се към държавни институции, но 
без успех. Оказа се, след като се 
срещнахме с тях, че и те нямат 
голям брой инструменти, за да 
се справят с проблема. 

Какви са другите труд-
ности, с които се сблъскват 
строителите?

Те са с най-различен харак-
тер. Проблемите идват от 
свитото потребление, но и от 
липсата на кадри в строител-
ството. Необходимо е да обу-
чаваме служителите си, да им 
осигуряваме добро заплащане 
спрямо останалите компании 
в сектора, тъй като идва един 
прекрасен момент, в който ти 
вече си ги научил на занаята, а 
те си тръгват от теб. Това е 
наша грешка, която за съжале-
ние виждаме, но не успяваме да 
я отстраним. Същевременно са 
малко и качествените строи-
телни материали. За мен обаче 
най-големият проблем остават 
обществените поръчки. 

Като активен участник в 
търговете колко често сте 
се сблъсквали с дискримина-
ционни условия в процеду-
рите?

Има много такива моменти. 
Когато видите в една поръчка, 
че техничес кото предложение 
тежи повече от 50%, е ясно, 
че там възложителят ще каже 
кой да изпълни обекта. Можете 
да бъдете отстранени заради 
това, че не сте предвидили на-
пример срока за направа на Акт 
15. Най-фрапиращият ми случай 
е, че ми искаха оригинална пре-
поръка от предишен обект. На 
въпрос, дали не може да бъде за-
варено копие от нотариус, ми 
отговориха, че не може. Много 
рядко има търг, в който няма 
проблеми от подобен род. 

Типовите договори и доку-
менти ще спомогнат за по-го-
ляма прозрачност при процеду-

рите, но не трябва да допуснем 
да се направят вратички в тях, 
които да допуснат нарушения.

Какво трябва да се промени 
в нормативната база, за да се 
подобри строителният процес?

Много неща трябва да се 
изменят, въпросът е да има 
желание. В момента никой няма 
реална представа какви са за-
дълженията на проектанта, 
на изпълнителя или на надзо-
ра. Преди време имаше правил-
ник за строителство, в който 
всичко беше посочено и се зна-
еше кой с какво се занимава. 
Сега се получават спорове – 
кой прави Акт 15, кой Акт 16 и 
т.н., затова е необходимо да 
има закон за строителството. 
Там трябва да се посочват ясно 
и точно задълженията на всич-
ки в инвестиционния процес. 

Как работите с местната 
и държавната власт?

Направихме няколко срещи с 
местната власт. Предложихме 
им помощ от страна на ОП на 
КСБ – Шумен, за комисиите по 
търговете. Сега чакаме отго-
вор. Нормално работим и с Ка-
марата на инженерите в инвес-
тиционното проектиране. 

Каква е ролята на КСБ?
Тя трябва да бъде такава, 

че строителните фирми да се 
стремят да влязат в нея. Не-
обходимо е да се стопява раз-
ликата между тези, които са в 
ЦПРС, и компаниите – членове 
на областните представител-
ства. Трудно е да се намерят 
нещата, които ще обединят 
всички, но се надявам един ден 
и това да стане факт.

Снимка Георги Сотиров

Инж. Николинка Стоянова, ОП на КСБ – Плевен

ОП на КСБ – Плевен, за трета поредна година организира в 
партньорство с ДП „Българо-германски център за професионално 
обучение – клон Плевен” семинар за своите членове – „Осигуряване 
безопасни и здравословни условия на труд в строителството”. Той 
се проведе в съответствие с одобрената от Камарата програма. 
Обучението включва запознаване с основните законови и норматив-
ни документи и произтичащите от тях задължения на ръководните 
и длъжностните лица при изпълнение на строителния процес.

За лектор бе поканен инж. Пламен Събев от Изпълнителната 
агенция „Главна инспекция по труда”. Негов е приносът за проявения 
интерес на колегите към курса, защото за повечето от тях не е 
достатъчно само опресняването и актуализирането на знанията им 
по тематиката. Тук те събеседват, разискват и получават компе-
тентни отговори по възникнали казуси на строителната площадка.

Следващото обучение по темата ще е на 22 февруари т.г. 

Необходимо е да обучаваме кадрите си 

С
ни

м
ка

 а
вт

ор
ът

Националният клуб на строителите ветерани, секция „Бургас”, ще 
връчва почетен плакет „Перспективен строител“ на трима отличници, 
завършващи Професионалната гимназия по строителство, архитектура и 
геодезия „Майстор Кольо Фичето“ в морския град. Те ще бъдат определяни 
от ръководството на училището.  

Това е само една от дейностите, която ще изпълняват съвмест-
но клубът на ветераните и професионалната гимназия след подписва-
нето на меморандум между тях. Строителите ветерани ще изнасят 
лекции пред учениците и ще съдействат за осигуряване на места за 
провеждане на производствена практика. Целият текст на споразуме-
нието можете да прочетете на интернет страницата на в. „Строител“  
www.vestnikstroitel.bg. 

Инж. Джани Антова
Свилена Гражданска

Делегация на КСБ, во-
дена от инж. Светослав 
Глосов, председател на 
Управителния съвет, ще 
посети Германия през 
следващата седмица. В 
състава й са изп. дирек-
тор на Камарата инж. 
Иван Бойков,  Валентин 
Николов, председател на 
Контролния съвет, инж. 
Николай Николов, предсе-
дател на ОП на КСБ-Бур-
гас и член на УС, и Венелин Терзиев, вицепрезидент на Европей-
ската федерация на строителната индустрия, който ще участва 
в заседанието на  FIEC в Берлин.  Делегацията на Камарата ще 
посети Международното строително изложение BAUTEC 2014, 
където щандове имат и български фирми от сектора. 

По време на визитата си в Германия представителите на 
КСБ ще се срещнат с експерти от немската строителна камара 
(Hauptverband der Deutschen Bauindustrie). С тях ще бъдат обсъде-
ни подготвените от работна група към българската браншова 
организация проекти на Закона за устройство на територията 
и закона за строителство. При изработването на документите 
беше използван немският нормативен опит в сектора.   

Инж. Данко Добрев, председател 
на ОП на КСБ – Шумен:

Българската делегация ще посети  
изложението BAUTEC 2014
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Инж. Петров, вече от някол-
ко месеца сте начело на ОП на 
КСБ – Русе. Каква е специфика-
та на  района, която има значе-
ние за строителите?

Тя се определя от географско-

то положение на областта, как-
то и от характерните льосови 
почви тук. Тези фактори влияят 
съществено на строителните 
дейности – фундирането, по-
лагането на канализационни и 
водопроводни тръби и т.н. Това 
налага фирмите, които работят 
в региона, да се съобразяват с 
тези особености.

Иначе едва ли състоянието 
на бранша в района е по-различ-
на от това  в страната. Основ-
ният източник на работата на 
строителите са обществените 
поръчки, обявени от общините 
или държавата, финансирани по 
европейски фондове или от на-
ционалния бюджет. 

Има няколко по-големи местни 
фирми, които, обаче  за съжале-
ние през последните три-четири 
години станаха подизпълнители 
на външни за областта компании. 
Повечето от обществените по-
ръчки се печелят от компании, 
които не са от региона. В мо-
мента членове на областното 
представителство в Русе са 
56 при 112 вписани в Централ-
ния професионален регистър на 
строителя. Усилията на мест-
ното ръководство са насочени 
да привлечем поне три четвърти 
от компаниите да станат част 
от КСБ. Това е залегнало в наши-
те задачи и с всяко мероприятие, 
което организираме, целим да го 
постигнем. 

Надеждите на всички сега са 
насочени към дейности, изпълня-
вани с финансиране от еврофон-
довете. 

Какви са проблемите, с кои-
то се сблъсквате?

Те са от най-различен харак-
тер. Дори и от времето. В цяла 
България пече слънце и почти 
няма сняг. В Русе сме сковани от 

30 – 40 см снежна покривка. За 
радост през последните няколко 
дни снегът започна да се топи. 
Смятам, че със затоплянето на 
времето ще започне и актив-
ният строителен сезон. Почти 
всички фирми чакат, само ня-
колко, които са с довършителни 
работи по обектите си или се 
занимават с вътрешно строи-

телство, работят.
Вече споменах, че общест-

вените поръчки основно да-
ват работа на строителите. 
Често се получават забавяния 
при разплащанията от страна 
на публичните възложители. 
Понякога и частните инвес-
титори са некоректни. Това 
се предава по веригата, тъй 
като главният изпълнител не 
превежда изработените сред-
ства на подизпълнителите 
си или на доставчиците си. 
Фирмите работят все пак, 
за да имат обеми и да не гу-
бят категории. Но се получава 

един непрекъснат процес на 
задлъжнялост между строи-
телите.

Сивият сектор също влияе 
твърде негативно на отрасъла. 
Жилищното строителство е 
почти спряло. Част от строи-
телите, които работеха в мал-
ките фирми, тръгнаха с теслите 
и се опитват да оцеляват, като 
предлагат услугите си на цени 
под минимума, което спомага за 
разрастването на неформалната 
икономика в региона. 

Казахте, че обществените 
поръчки са основен източник на 
работа за бранша, сблъсквате 
ли се с некоректни и дискрими-
национни условия в търговете?

И при нас трудностите идват 
от това, че голяма част от тръж-
ните процедури са насочени към 
определени фирми още с излиза-
нето на обявите. Заданията така 
се разработени, че да се спечелят 
от конкретни компании. Пробле-
мите на малките и средните 

фирми са изключително сериозни. 
Критериите за обем не могат да 
се покрият дори и от големите 
местни строители. И те са при-
нудени  да стават подизпълните-
ли на външни фирми и да работят 
на часови ставки от 2,80 лв. или 
2,90 лв. При сегашната минимална 
работна заплата е просто невъз-
можно оцеляването им. 

Най-честите дискрими-
национни условия, с които се 
сблъсквам и аз като участник в 
обществените поръчки, са изис-
кванията за големите обеми и за 
банковите гаранции. Непосилни 
са за компаниите. Те   са прину-

дени да се обединяват, за да дос-
тигат необходимите изисквания 
като консорциуми. 

Какво трябва да се промени, 
за да се подобри ситуацията?

Очакваме на второ четене в 
пленарната зала да минат изме-
ненията на Закона за обществе-
ните поръчки. Надяваме се те да 
осигурят по-голяма прозрачност 
при търговете. Същевременно 
от Камарата на строителите в 
България са подготвили проекти 
на нов Закон за устройство на 
територията и закон за строи-
телството. Тези документи бяха 
обсъдени по време на разширения 
Управителен съвет на КСБ в Хи-
саря. Дискусията ще продължи 
и със съдействието на нашия 
в. „Строител“, благодарение на 
който всички важни промени в 
сектора достигат до очите и 
ушите на  строителите в об-
ласт Русе. 

Искрено се надявам, че двата 
проектозакона ще допринесат 
за създаване на честна и конку-
рентна пазарна среда чрез нама-
ляване на административната 
тежест и въвеждане на типови 
документи и процедури, регули-
ращи взаимоотношенията между 
участниците в инвестиционния 
процес. 

Как работите с местната и 
държавната власт? 

С общините тепърва ще съз-
даваме контакти, тъй като сме 
ново ръководство, но с област-
ната управа вече имаме добри 
взаимоотношения. Тук е място-
то да изкажа благодарност към 
централата на  Камарата, че 
Русе си има собствена сграда. 
Вече при нас е и местното пред-
ставителство на Камарата на 
архитектите. Също така имаме 
добри контакти с Камарата на 
инженерите в инвестиционното 
проектиране. Тепърва ще иници-
ираме с двете организации съв-
местни мероприятия. 

Накъде е необходимо да 
обърне поглед българският 
строител, за да излезе на меж-

дународните пазари? 
Ние сме граничен район и ру-

сенските фирми вече строят в 
Румъния. Моята компания също 
работи там. Тепърва ще се съз-
дават още по-дълбоки връзки 
между двете страни. 

Лошото е, че загубихме пози-
циите си в републиките от бив-
шия Съветски съюз. Там винаги 
сме били приемани като добри 
строители, възлагали са ни обек-
ти с важно значение. Затова 
мисля, че в тази посока трябва 
да се работи не само от страна 
на нашата Камара, а и на държа-
вата. Необходимо е да си върнем 
отново тези позиции. Трябва да 
обърнем внимание и на азиатски-
те пазари. 

Каква според вас е най-важ-
ната роля на Камарата на стро-
ителите в България?

Още преди да бъда избран 
за председател на областното 
представителство в Русе и да 
заместя Георги Стоев, който 
беше два мандата начело на ОП 
на КСБ – Русе, аз виждах изключи-
телно полезната роля на Камара-
та. Тя е мостът между нас и пра-
вителството и парламента. КСБ 
е с такъв авторитет, че нейният 
глас се чува по всеки въпрос. Има 
го уважението и съобразяването 
с нашите решения. 

Какви са очакванията за раз-
витието на сектора в следва-
щите месеци?

Те са много по-добри в сравне-
ние с досегашните. Винаги след 
март започват да ни търсят, а 
и тогава стартират изпълне-
нията на обществените поръч-
ки, което няма начин да не  даде 
тласък на строителството. В 
момента по-голямата част от 
фирмите са съкратили хората си, 
но март-април вярвам, че отно-
во ще  започ не едно по-мащабно 
изпълнение на обектите. Ще се 
събудят и частният сектор, и 
инвеститорите.

Пожелавам на колегите си да 
имат работа. Те са достатъчно 
грамотни и ако имат обекти, ще 
успеят да ги изпълнят.

Инж. Севдалин Петров, председател на ОП на КСБ – Русе:

Усилията на местното ръководство са да привлечем 
поне три четвърти от фирмите да станат част от КСБ

Шивашка фабрика 
„Маркам“ - Русе

Резервоари на разтоварището  
на „Лукойл България“

Силози в завода за биодизел  
на Сливо поле
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Роза Никова
ОП на КСБ – 
Кюстендил

Областното  пред -
ставителство на КСБ в 
Кюстендил следи и всяка 
седмица анализира обяве-
ните обществени поръчки, 
сключените договори и из-
платените по тях суми на 
база на данните от Аген-
цията по обществени по-
ръчки, както и критериите 
за възлагане през 2013 г. 
Обществените поръчки са 
стабилен фактор за бизне-
са. Затова е важно да се 
съблюдават правилата 
и нормите, както и да се 
подобри достъпът на мал-
ките и средните фирми до 
договори в процеса на из-
пълнение.

Обществените поръч-
ки за строителство са с 
предмет изпълнение или 
проектиране и изпълнение 
на строителни работи в 
съответствие с изисква-
нията на възлагащия ор-
ган.

Резултатите от пре-
гледа на обществените 
поръчки са представени в 
отделни диаграми, като е 
анализирано състоянието 
им за 2013 г. и е направено 
сравнение с предходната 
година. 

Обявените обществе-
ни поръчки за строител-
ство през 2013 г. в област 
Кюстендил са 53 на брой 
с прогнозна стойност 
72 516 509,40 лв. без ДДС. 

Обявени обществени 
поръчки по тримесечия с 
прогнозна стойност:

Първо тримесечие –  
1 3  б р о я  з а  о б щ о  
15 725 115,02 лв.

Второ тримесечие –  
1 8  б р о я  з а  о б щ о  
7 167 665,60 лв.

Тр е т о  т р и м е с е -
чие – 10 броя за общо  
38 233 117,50 лв.

Ч ет въ рт о  три ме -
сечие – 12 броя за общо 
11 390 611,28 лв. 

Обявени обществени 
поръчки за полугодие с про-
гнозна стойност:

П ъ р в о  п о л у г о -
дие – 31 броя за общо 
22 892 780,62 лв., или 32% 
от стойността на поръч-
ките за цялата година.

В т о р о  п о л у г о -
дие – 22 броя за общо 
49 623 728,78 лв., или 68% 
от стойността.

Стойността на склю-
чените договори за 2013 г. 
е 28 698 522,73 лв., а из-
платените средства – 
12 263 275,80 лв.

Разпределение на обявени-
те поръчки по сектори:

Сектор „Сградно 
строителство” – обя-
вените поръчки са за 
23 897 129,54 лв., или 33% 
от всички, като ръстът е 
най-голям (23%) през юли.

Сектор „Инженерна-
та инфраструктура“ – обя-

вените обществени поръч-
ки са за 11 494 010,76 лв., 
или 16%, като през януари 
ръстът е 67%.

Сектор ВиК – обя-
вените поръчки са за 
32 358 101,06 лв., или 44%, 
най-голям е ръстът през 
август (90%).

Сектор „Енергийна 
инфраструктура“ – обя-
вените поръчки са за 
537 004 лв., или 1%. 

За реставрация и кон-
сервация има една обявена 
поръчка за 4 230 264,04 лв., 
или 6%.

При обявените поръчки 
най-голям е ръстът в сек-
тор ВиК с 44%.

Разпределение на сключени-
те договори по сектори:

Сектор „С градно 
строителство” – склю-
чените договори са 44 за 
9 463 930,70 лв., или 33%, 
като най-голям ръст има 
през ноември (37%).

Сектор „Инженер-
н а  и н ф р а с т р у к т у р а “ 
– сключените догово-
ри са 16, стойността е 
11 811 179,97 лв., или 41%, 
най-голям ръст има през 
юли (63%).

Сектор ВиК – склю-
чените договори са 6 за 
6 264 486,16 лв., или 22%, 
с най-голям ръст през сеп-
тември (48%). 

Сектор „Енергийна 
инфраструктура“ – склю-
чените договори са 2 за 
1 158 925,90 лв., или 4%. 

При сключените дого-
вори доминиращ сектор е 
инженерното строител-
ство, което представля-
ва 41% от тях, следват 
сградното строител-
ство с 33%, ВиК сектора 
с 22% и накрая енергий-
ната инфраструктура  
с 4%.

Тенденции: Основно 
финансовият ресурс от 
сключените договори по 
обявени обществени по-
ръчки е насочен към сек-
тор „Инженерна инфра-
структура“, следван от 
сградното строителство.

Разпределение на изплате-
ните средства по сектори:

Сектор „С градно 
строителство“ – изплате-
ни са 2 112 338,84, или 17%.

Сектор „Инженерна 
инфраструктура“ – изпла-
тени са 7 518 243,96 лв., 
или 62%.

Сектор ВиК – изпла-
тени са 2 632 693 лв., или 
21%.

Сектор „Енергийна 
инфраструктура“ – няма 
изплатени средства.

При изплатените сред-
ства доминиращ сектор е 
инженерното строител-
ство, което представлява 
62% от стойността на 
общо изплатените догово-
ри, следва ВиК сегментът 
с 21%, последно е сградно-
то строителство със 17%.

Тенденции: Изплате-
ните договори по сключе-
ни обществени поръчки са 
насочени към сектор „Ин-
женерната инфраструкту-
ра“, следван от ВиК.

Извод: Поръчките за 
инженерна инфраструк-
тура не са достатъчни 
за стабилизиране на сек-
тора.

Дял на обществените 
поръчки по критерий „Из-
точник на финансиране”

Броят на финансирани-
те по програми на Евро-
пейския съюз обществени 
поръчки за 2013 г. е 56 при 
33 за 2012 г.

От всички сключени 
договори за 2013 г. най-
висок дял по „Източник 
на финансиране“ заемат 
тези, за които са пре-
доставени средства от 
бюджета – 49%, като за 
2012 г. са били 61%.

Други – 27%.
ОП „Регионално разви-

тие” – 9%, има намаление 
спрямо предходната годи-
на, когато са били 31%.

Програма за развитие 
на селските райони – 7%, 
има ръст спрямо 2012 г., 
когато са били 3%. 

ДФ „Земеделие” – 4% 
при 3% за 2012 г.

ОП „Транспорт” – 2%.
ОП „Околна среда” – 2%.

Разпределение по кри-
терий за възлагане на 
обществени поръчки

При по-малко общест-
вени поръчки водещ кри-
терий е бил „Икономически 
най-изгодна оферта“ – 30 
бр. от обществените по-

ръчки, или 53% при 70% за 
2012 г.

Критерий „Най-ниска 
цена“ се използва в 16 по-
ръчки, или 29% от общо 
обявените. Наблюдава се 
спад за 2013 г. спрямо 30% 
за 2012 г.

Липсват критерии за 
възлагане в 10 от поръчки-
те, или 18% от обявените. 
Наблюдава се увеличение 
спрямо миналата година, 
когато такива поръчки 
няма.

Сключени договори по кри-
терий „Възложител”

Договорите, сключени 
от общините за 2013 г., са 
38 на брой, или 69%. От-
чита се спад в сравнение 
с 2012 г., когато са били 
74%.

Тръжните процедури в 
комуналния и обществения 
сектор са 16% от всички 
при 17% за 2012 г.

Търговете на минис-
терствата и агенциите 
са 11% и има увеличение 
спрямо 2012 г., когато са 
били 3%. 

Тръжните процедури 
за болници и учебни заве-
дения са 4%, което е по-
малко спрямо предходната 
година, когато са били 6%.

Водещи остават дого-
ворите с възложител об-
щините – 69%.

Изисквания на сертифи-
кати в обществените 
поръчки

ISO 9001:2008 се из-
исква в 21% при 26% за 
2012 г. 

ISO 14001:2004 се из-
исква в 16% при 20% за 

2012 г.
OHSAS се изисква в 

12% и също има спад спря-
мо предходната година 
(19%).

Не се изисква ISO в 
51% от поръчките, а през 
2012 г. условие за него не е 
имало при 35%.

ISO не се изисква в 
най-голям процент от об-
ществените поръчки.

Възлагане на обществени 
поръчки по критерий „Вид 
на процедурата”

Най-голям дял заема 
откритата процедура с 
32 бр., или 57% от поръчки-
те, следва я договарянето 
с обявление при 16, или 29% 
от поръчките, договаряне 
без обявление има при 8, 
или 14%.

Сключени договори от дру-
жества и консорциуми

Сключените договори 
за 2013 г. са общо 68. 

Сключените договори с 
дружества са 56 на стой-
ност 21 610 852,30 лв., или 
83%.

Сключените договори 
от консорциуми и обеди-
нения са 11 на стойност 7 
066 970,43 лв., или 16%.

В рамките на извърше-
ния анализ се установи, че 
само една фирма е сключи-
ла договор за изпълнение 
за обществена поръчка, 
без да е регистрирана в 
ЦПРС. Контрактът е на 
стойност 20 700 лв., или 
1% от всички сключени 
договори.

Тенденция: Нарастват 
сключените договори от 
дружества.

Практики и проблеми при 
участие в обществени 
поръчки 

Трудностите са при 
разработването на доку-
ментите за кандидатства-
не, при достъп до актуална 
информация и осигуряване 
на необходимата компе-
тентност.Подготовката 
за участие в процедурите 
по ЗОП изисква ресурс и 
подходяща компетент-
ност на кандидатите. И 
двете са в състояние да 
се превърнат в бариера за 
ефективно участие, като 
засегнати са преди всичко 
малките форми с ограничен 
капацитет. Той е необхо-
дим както при подготовка-
та за кандидатстването, 
така и при изпълнението 
на договорите. Например, 
според възложителя, кръ-
гът на участниците в по-
ръчките е предварително 
силно стеснен поради огра-
ничената конкурентоспо-
собност, особено в малки-
те общини. 

Проблеми при  
обществените поръчки

Масова практика е 
възложителите да заба-
вят възстановяването на 
гаранциите за участие и 
изпълнение на обществе-
на поръчка, което води до 
блокиране на значим фи-
нансов ресурс на кандида-
тите и изпълнителите. 

Поради забавянето на 
въвеждане в действие без 
вина на изпълнителя период-
ът на връщането на гаран-
цията за изпълнение, според 
някои от получените сигна-
ли, достига 2 – 3 месеца. 

Недостатъчна е моти-
вацията за реализиране 
на сключени договори при 
риск от икономически не-
изгодно изпълнение заради 
промяна на макрорамката 
на средата.

След отмяната на чл. 2, 
ал. 1 от Наредбата за възла-
гане на малки обществени 
поръчки (НВМОП) съответ-
но отпадат предвидените в 
нея процедури

Възложителите про-
дължават да използват 
най-често способа покани 
до конкретни, избрани от 
тях лица.

Често това води до 
манипулиране на избора 
и нарушаване на изисква-
нията за осигуряване на 
минимална конкуренция 
при възлагане на малки об-
ществени поръчки по чл. 2, 
ал. 1 от НВМОП.

Въпреки че в началото 
на етапа на разглеждане 
са били налице необходи-
мият брой оферти, то в 
класирането са участвали 
по-малко от три, понякога 
и само една.

Заключение: Необходимо 
е да се подобри достъпът на 
малкия и средния бизнес до 
обществените поръчки.

Тенденцията е за нарастване на сключените договори и изплатените средства в областта

Сключени договори и изплатени средства по обект  
на поръчката, сектор „Строителство”, стойност в млн. лв.

Сключени и изплатени договори по тримесечия (в млн. лв.)
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Страницата подготви 
Мирослав Еленков

„Икономическият растеж е не-
мислим без привличането на повече 
инвестиции и повишаване на кон-
курентоспособността в икономи-
ката“. Това заяви зам.-министърът 
на икономиката и енергетиката 
Красин Димитров. Той акцентира, 
че над 668 млн. евро са преките 
чуждестранни вложения за периода 
юни-ноември 2013 г. Според него 
близо 1,2 млрд. лв. са очакваните 
инвестиции през 2014 г., например в 
автомобилната промишленост, от 
стартиращи вече проекти. Държа-
вата също е предвидила 20 млн. лв. 
за иновации от бюджета за тази 
година. Обявена беше и седма сесия 
за проекти за общо 6 млн. лв. по На-
ционалния иновационен фонд, които 
ще стимулират конкурентоспосо-

бността на икономиката.
По ОП „Конкурентоспособност“ 

са разплатени 250 млн. лв. за юни-
декември 2013 г., а за същия пери-
од са сключени 500 договора за 210 
млн. евро. „Новата оперативна про-
грама „Иновации и конкурентоспо-

собност“ в момента се съгласува 
с Европейската комисия и ще бъде 
един от основните инструменти за 
реиндустирализация на българската 
икономика“, подчерта Димитров. Тя, 
както и всички останали проекти, 
беше обсъдена с бизнеса и ще ба-
лансира мерките за бърз и за дълго-
срочен ефект.

Той отбеляза и ръста на износа 
на страната. „За първи път от 23 
години той е повече спрямо вноса“, 
заяви зам.-министър Димитров.

Възстановена е и ролята на 
държавата в сектора на концеси-
онирането, стана ясно от думите 
му. Общо 14,5 млн. лв. повече от пла-
нираното са постъпили в бюджета 
на държавата и общините от тази 
дейност през 2013 г. 

„Стабилизация и баланс – това 
са ключовите задачи и в енергети-
ката“, каза още зам.-министърт. 

По предварителни данни на Национал-
ния статистически институт броят на 
въведените в експлоатация новопостро-
ени жилищни сгради през четвъртото 
тримесечие на 2013 г. е 576. Спрямо същия 
период на 2012 г. постройките са със 103 
по-малко, или с 15,2%. Обекти през четвър-
тото тримесечие на 2013 г. със стома-
нобетонна конструкция са 71%, с тухлена 
– 26%, с друга – 2,6%, и с панелна – 0,4%. 

Най-много сгради са въведени в експло-
атация в областите Вар на – 111, Бургас 
– 94, и Пловдив – 77.

По-голямата част от новопостро-
ените жилища са с две стаи (39,5%), 
следвани от тези с три (31,7%). Спря-
мо четвъртото тримесечие на 2012 г. 
е отчетено намаление на всички видове 
домове. Запазва се структурата на жи-
лищния фонд с преобладаващ дял на дву-
стайните и тристайните.

Общата полезна площ на всички но-
вопостроени жилища през четвъртото 
тримесечие на 2013 г. е 192,3 хил. кв. м, 
или с 18,5% по-малко в сравнение със същия 
период на 2012 г. 

„Предстои да изпълним една от най-
важните задачи в антимонополните 
мерки – анализ на регулаторните орга-
ни, цялостен преглед на дейността им 
и как се справят с функциите си и кон-
трола. По темата ще работим заедно 
със Световната банка през втората 
половина на тази година“. Това заяви 
вицепремиерът Даниела Бобева при от-
криването на заседанието  на общест-
вения съвет по енергетика, който се 
свиква от ресорния министър Драгомир 
Стойнев. Участие в заседанието взеха 
председателят на Комисията по енер-
гетика Рамадан Аталай и депутати, 
представители на синдикалните орга-

ЧЕЗ започна обучения за 
разумно и отговорно използ-
ване на електроенергията 
сред ученици от Западна 
България. Служители на 
дружеството ще провеж-
дат беседи с деца от първи 
до четвърти клас в 10 гра-
да от региона. Планирани 
са лекции във Видин, Мон-
тана, Враца, Плевен, Ловеч, 
София, Перник, Кюстендил, 
Благоевград и Етрополе. 
Инициативата е подкрепе-
на от Министерството на 
образованието и науката. 

„По време на тези обуче-
ния малките ни слушатели 
научават на достъпен език 
къде и как се произвежда 
електроенергията и защо е 

важно тя да се използва с 
внимание и мярка. Вярваме, 
че разумното потребление 
е въпрос на светоглед и 
трябва да се възпитава от 
най-ранна възраст“,  заяви 
Петър Докладал, регио-
нален мениджър на ЧЕЗ за 

България.
Кампанията е част от 

политиката на ЧЕЗ за на-
сърчаване на енергийната 
ефективност. През мина-
лата година бе издаден  
наръчник „Енергиен спес-
товник“.  

Министерството на финансите и Националната 
агенция за приходите са представили пред бизнеса и 
синдикатите два варианта, свързани с решението на 
Конституционния съд за единната сметка. Това ста-
на ясно от изявление на зам.-министъра на финанси-
те Людмила Петкова. Предложенията са изготвени, 
за да се реагира във възможно най-кратки срокове, 
като същевременно се избере най-ефективният ва-
риант за фирмите и за приходната администрация 
с цел да не се затрудни плащането на данъци и оси-
гуровки.

Изготвени са два проекта на законодателни про-
мени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. В 
първия вариант е разписано единната сметка да бъде 
разделена на четири отделни – за републикански да-
нъци, за вноски за държавно обществено осигуряване, 
за допълнително задължително пенсионно осигурява-
не и за здравноосигурителни вноски. Във всяка една 
от тях ще действа принципът, че първо се погасяват 
най-старите задължения. 

Второто предложение е една сметка с 4 кода 
за вид плащане. И за двата варианта се предвижда 
преходен период. За сумите, които са постъпили по 
единната сметка, но все още не са обвързани със за-
дължения по декларации, се предоставя възможност 
лицата в тримесечен срок от влизането в сила на 
промените в ДОПК да заявят кой дълг да се погаси. 

Снимка авторът

24 компании ще въве-
дат енергоспестяващи 
технологии. Това стана 
ясно от публикуваното 
решение на управляващия 
орган на Оперативна про-
грама „Конкурентоспосо-
бност“, с което бе обявен 
списъкът на фирмите с 

одобрени проекти по Прио-
ритетна ос 2 на програма-
та  - „Енергийна ефектив-
ност и зелена икономика“. 

Сред допустимите 
дейности по нея е и въ-
веждането на енергос-
пестяващи технологии, 
както и оползотворяване-

то на ВЕИ. Предвидените 
средства за енергийна 
ефективност и зелена ико-
номика са 150 млн. евро. 
Освен производствени 
фирми проектни предло-
жения подават и такива в 
сферата на търговията и 
услугите. 

низации и на гражданското общество. 
Заместник-министърът на икономи-

ката и енергетиката Анна Янева отче-
те конкретните мерки, заложени като 
промени в Закона за подземните богат-
ства. „При направена проверка на три 
избрани на случаен принцип концесии на 
находища за полезни изкопаеми устано-
вихме, че има разлики в добитите и от-
четените количества на материалите“, 
каза тя. 

Със заповед на министъра на иконо-
миката и енергетиката е сформирана 
и междуведомствена работна група за 
проверки на незаконен добив, които ще 
имат и превантивен ефект. В групата 
участват освен експерти на МИЕ, също 
и на НАП, и на МВР.
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Десислава Бакърджиева

След осем месеца сградата 
на железопътната гара в Пазар-
джик ще придобие съвременен 
облик и ще отговаря на всички 
европейски изисквания. В ре-
хабилитацията на приемното 
здание ще бъдат инвестирани 
над 3,5 млн. лв. Обектът е част 
от проекта „Рехабилитация на 
гарови комплекси по TEN-T-мре-
жата”. По него ще се ремон-
тират и приемните сгради на 
Централната гара в София и 
пътническата гара в Бургас. 
Финансирането е осигурено по 
Оперативна програма „Транс-
порт” (ОПТ), по която вече са 
договорени всички средства за 
железопътната инфраструк-
тура и са разплатени над 830 
млн. лв. на бенефициентите 
по приоритетната ос. Това 
съобщи зам.-министърът на 
транспорта, информационните 
технологии и съобщенията Пе-
тър Киров, който даде старт 
на модернизацията на жп гара 
Пазарджик. Символичната пър-
ва копка беше направена в при-
съствието на генералния ди-
ректор на Национална компания 
„Железопътна инфраструкту-
ра” (НКЖИ) инж. Милчо Ламб-
рев, кмета на Пазарджик Тодор 

Попов и заместник-областния 
управител Диана Варникова-
Милчева.

„Във всяка европейска дър-
жава гарата е един от символи-
те на градовете. За съжаление 
тази в Пазарджик не е такъв. 
Дългото отлагане на ремонта 
й я превърна в неприветливо 
място както за гостите, така 
и за жителите на града. Това 
наложи да помислим за нейното 
цялостно модернизиране, за да 
стане съвременен център на же-
лезопътния транспорт”, посочи 

Петър Киров.
Проектът за модернизация-

та на гара Пазарджик включва 
пълно архитектурно обновява-
не, което да отговаря на изис-
кванията за енергийна ефек-
тивност. За целта ще бъдат 
внедрени висококачествени 
материали. Ще се изпълни ця-
лостна подмяна на вътрешната 
и фасадната дограма, саниране 
на помещенията. Сградата ще 
бъде пожарно обезопасена, ин-
сталационно осигурена, оборуд-
вана с топли и удобни чакални.  

Зам.-министърът Петър Киров даде старт на строителните дейности

Дейностите трябва да приключат в средата на лятото

В зданието ще бъдат обособе-
ни център за услуги и търговски 
обекти. Предвидено е изгражда-
не и монтиране на асансьори и 
рампи. Така след приключване-
то на рехабилитацията хора-
та с намалена подвижност ще 
имат достъп до всички нива на 
гаровия комплекс. Ще се извър-
ши и пълно обновяване на пеше-
ходния подлез.

Изпълнител на проектира-
нето и строителството е кон-
сорциум „Вектор инженеринг”. В 
обединението влизат „Вектор 
конструкт” ЕООД – София, и 
„Старт инженеринг” АД – София. 
Оценката на съответствието и 
строителния надзор ще се осъ-
ществи от обединение „Руби-
кон-Ен Ар 2”, което е съставено 
от „Рубикон инженеринг” и „Ен Ар 

Консулт”. Срокът за приключване 
на обекта по договор е 8 месеца, 
но изпълнителите са си постави-
ли амбициозен график на строи-
телство, съгласно който дей-
ностите трябва да приключат 
в средата на лятото на 2014 г.

Приемното здание на гара 
Пазарджик е построено през 
70-те години на миналия век. 
Конструкцията е монолитна 
скелетно-гредова, с носещи 
греди, колони и плочи. Сградата 
е двуетажна, с частичен суте-
рен и плосък покрив, който е с 
вътрешно водоотвеждане. Тя е 
била многократно наводнява-
на поради нарушения в хидро-
изолацията и отводнителна-
та система на покрива. През 
2000 г. сградата на жп гарата е  
пострадала от пожар.

Снимки авторът
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Имаме прекрасни взаимоотношения с българските си партньори 

Вадим Поспелов, председател на руския фонд „Закон, справедливост и милосърдие“: 

Емил Христов
Ренета Николова

Г-н Поспелов, разка-
жете ни малко повече за 
вас и вашата работа. 
Знаем, че сте учен.

Не съм строител, не 
съм юрист, дори не съм 
бизнесмен. Аз съм учен. 
Ръководител съм на ге-
нетическо направление, 
също така се занимавам 
с разработването на ме-
дицински препарати за 
лечение на онкологични 
заболявания и диабет. 
Автор съм и на четири 
метода за профилакти-
ка. Въпреки това ми се 
иска да оставя и нещо 
друго след себе си. Това 
е и причината да се реша 
да се занимавам с таки-
ва прекрасни проекти. Не 
съм държавен чиновник, 
просто съм човек, за ко-
гото това е важно, и ще 
продължа да го правя. 

За нас ще е много 
интересно да разберем 
каква е историята на 
фонда „Закон, справед-
ливост и милосърдие”.

През първата годи-
на, когато той се поя-
ви, нашата цел бе да го 
развием, така че той 
да е в помощ на хората. 
„Закон, справедливост и 
милосърдие” е създаден 
за защита на социални-
те права на служители-
те в съдебната система 
на Русия. Като основни 
задачи си поставихме 
да улесним достъпа им 
до медицинска помощ и 
санаториално лечение. 
Отделно ние съдейст-
ваме за изграждането и 
финансирането на реха-
билитационни и здравни 
центрове, болнични заве-
дения, старчески домове. 
Допълнително фондът 
развива и благотвори-
телни инициативи.

Самото му създава-
не се случи, след като 
лекарите и децата от 
Калмикия се обърнаха 
към президента на Русия 
с молба да им окаже по-
мощ със завършването 
на строежа на клиника-
та там. Говорим за дет-
ски център. Тогава на 
нас като организация се 
даде задачата изцяло да 
завършим проекта. Ние 
успяхме да го пуснем в 
експлоатация през пър-
вата година от нашето 
съществуване и беше 
приятно да видим лицата 
на щастливите малчу-
гани. Решихме, че стро-
ителството също може 
да се превърне в част от 
основната ни дейност. 
Също така оказваме по-
мощ и на децата от се-
мействата, пострадали 
в Крим, в Комсомолск на 

Амур, когато реката из-
лезе извън коритото си. 
В общи линии се стараем 
да сме там, където на хо-
рата им е трудно, за да 
им помогнем.

Освен това фондът 
сам разработва опреде-
лени методики на лече-
ние. В Русия имаме много 
сериозно развита меди-
цинска база. Договорили 
сме се с мащабни меди-
цински институти. Това 
ни помага да оказваме 
помощ много бързо. Раз-
полагаме със 17 филиала 
в Русия. Можем да оказ-
ваме подкрепа по места, 
а при по-сложни случаи да 
изпращаме пациенти в 
Москва или в Санкт Пе-
тербург. 

Как се решихте да 
инвестирате в Сапаре-
ва баня?

Историята за избора 
на точно това място за 
строителство е мно-
го интересна. Първото 
ми посещение тук беше 
през зимата преди три 
години. Нямахме наме-
рение да се отбиваме в 
Сапарева баня, но така 
се получи, че моите при-
ятели ми споделиха, че 
това е един интересен 
град. Пристигнахме тук 
и чухме, че има лечебна 
вода. Бяхме изморени, 
пътувах ме с автобус и 
когато отседнахме в 
Сапарева баня, веднага 
разбрахме, че мястото 
е уникално. Събудихме се 
отпочинали и в отлично 
настроение. Спогледахме 
се и бяхме на едно мне-
ние, че тук трябва да има 
център, въпреки че до 
този момент никога не 
бяхме водили разговори в 
тази насока. Важно е да 
отбележа, че никой нищо 
не ни беше предлагал до 

този момент. Така ние 
се решихме и проведох-
ме разговор с кмета на 
града инж. Сашо Иванов. 
След като видяхме инте-
реса от негова страна, 
обсъдихме идеята и в Ру-
сия и я одобрихме. Това 
решение не беше лесно. 
Обмислихме много внима-
телно кой е правилният 
начин да създадем този 
революционен балнеол-
ожки център. 

От този момент не-
щата се развиха много 
бързо. Проучихме какво 
ще е необходимо да се 
достави тук от гледна 
точка на технология. 
Преценихме, че проектът 
ще бъде наистина гран-
диозен и определено пър-
ви по рода си на Балкани-
те. Мястото е повече от 
отлично, имайки предвид, 
че тук има такова коли-
чество термални води. 

Също така подгот-
вих ме много сериозно на-
чало на проекта от ме-
дицинска гледна точка, 
след това преминахме 
към проектирането. 

Проектът „Преоб-
ражение” е за изгражда-
не на балнеокомплекс, 
който включва център 
за рехабилитация, про-
филактика и генетични 
изследвания. Разкажете 
ни какво ще е специфич-
ното в него?

Много важно за мен е 
да подчертая, че природа-
та в този район ни дава 
уникалната възможност 
да построим такъв чуде-
сен комплекс. Убеден съм, 
че сме избрали правилно-
то място. Той ще носи 
полза както за децата, 
така и за възрастните. 
Тук ще идват хора от цял 
свят. Идеята ни е това 
да не са само българи или 

руснаци. Силно се надя-
вам, че хората ще пъту-
ват дотук и ще останат 
доволни от видяното. 
Пред нас остава само да 
реализираме проекта. Тук 
искам да изкажа благо-
дарностите си към гра-
да, който ни прие толкова 
топло. Признателен съм 
и на Общинския съвет, и 
на кмета, които помагаха 
изключително много тази 
наша мечта да се сбъдне. 
За кратко време съв-
местно свършихме много 
работа. Мога да ви кажа, 
че не беше леко, защото 
лесни неща няма, особе-
но сега, в тези кризисни 
времена. Рецесията се 
усети дори и при нас в Ру-
сия. Независимо от това 
точно сега намерихме 
възможността, силата и 
финансовия ресурс, за да 
започнем строителство. 
Така че да се надяваме да 
го завършим в установе-
ните срокове. Трябва да 
отбележа, че независимо 
от всякакви сложности 
ние успяхме да се движим 
в график, никога не заба-
вихме нещата и изпълня-
вахме това, което сме 
обещали. Това засягаше 
абсолютно всичко. За 
мен е от изключителна 
важност да присъствам 
по време на всяко важно 
решение или действие. 
Единственият път, ко-
гато за съжаление не 
можах да пристигна, бе 
за символичната първа 
копка. Тогава поради ме-
дицински ангажимент ме 
представляваше по моя 
молба г-н Атанас Зафи-
ров. Той е представител 
на фонда в България. Това 
беше единственият път, 
когато не можах да при-
съствам, през останало-
то време бях тук  в Сапа-
рева баня.

Полагането на първи 
бетон на Центъра за ре-
хабилитация „Преобра-
жение” съвпада с вашия 
рожден ден. Виждате ли 
символика в това? 

Да, може да се каже, 
че символично това е и 
рожденият ден и на цен-
търа. Това е и подарък за 
мен. 

След като завършим 
строителството на ре-
хабилитационния център, 
имаме намерение да го 
оборудваме с най-новата 
технология по генетика, 
по скрининг, по процеду-
ри, свързани с диабета, 
със слединсултни състо-
яния и др. Така Сапарева 
баня ще се превърне в 
много важ но място от 
медицинска гледна точ-
ка. Ще обърнем внимание 
на въпросите, свързани 
с диабета, онкологията, 
възстановяването на 
човек след травми и най-
главното – повишаването 
качеството на живот. 
В крайна сметка всеки 
иска да бъде млад и здрав, 
така че с този център 
ще търсим тази пред-
назначеност. Това ще си 
проличи благодарение на 
новата методика, която 
планираме да внедрим.

Предстои много рабо-
та, която изисква наши-
те усилия. Смятаме също 
така да каним тук наши 
водещи професори, които 
ще сформират група за 
консултации. Ще въве-
дем и социална квота за 
помощ на децата. Най-
радващото за мен е, че 
много хора са готови да 
дойдат тук, защото вече 
са чули за нашите плано-
ве. Ние разказахме колко 
приказно е това място. 
То има особена енергия и 
важна роля за това играе 
водата. 

Ето защо благодаря 
на всички. Надявам се с 
общи усилия да построим 
този център. Предста-
вям си колко ще е прият-
но да се плува в басейна, 
който няма да има аналог. 
На този етап пазим в 
тайна някои моменти, но 
гарантирам, че на всич-
ки ще им хареса. Освен 
това съм убеден, след 
като попътувах и раз-
мених мисли, че това ще 
бъде не по-лош комплекс 
от други в Европа, а може 
би дори по-добър. 

Как работите с бъл-
гарските си партньори?

Имаме прекрасни вза-
имоотношения. В начало-
то беше малко трудно, 
дори в езиково отноше-
ние, но въпреки това се 
справихме с изникналите 
предизвикателства. Дори 
леките затруднения в 
крайна сметка не ни по-
пречиха толкова много. 
Така че взаимоотноше-
нията са добри както с 
Общинския съвет, така 
и с кмета. Обяснихме 
подробно на население-
то какво правим и как 
ще работим в бъдеще. Те 
знаят, че няма да ги под-
ведем, защото виждат, 
че всекидневно Русия се 
променя. 

Смятате ли да ин-
вестирате и на други 
места у нас?

Това не ни е първото 
участие в България. Оп-
ределено мислим в тази 
насока. След всички ус-
пешни наши проекти в 
Русия решихме, че можем 
да работим и тук. През 
изминалата година ока-
захме съдействие при 
построяването на Па-
метника на ген. Йосиф 
Гурко, който се намира до 
грандхотел „София”. По-
могнахме да се довърши и 
домът за деца „Олга Ско-
белева” в Пловдив. Това 
бе причината през изми-
налата година да получа 
наградата „Кудоглу“ за 
дарител на 2013 г. в Гра-
да под тепетата. За мен 
този приз показва, че сме 
чути и хората знаят за 
нашите добри дела. Също 
така помогнахме и с из-
граждането на детска 
площадка пак в Пловдив. 
Това правим и в Русия. 
Там, разбира се, мащаби-
те на нашата работа са 
по-големи. Надявам се, че 
в бъдеще ще продължим 
да работим за благото и 
на двете държави.

Какво си пожелавате 
за рождения ден?

Надявам се центъ-
рът да започне да ра-
боти по-бързо и да видя 
щастливите очи на де-
цата. Тогава наистина 
ще знам, че съм постиг-
нал целта си.

Снимка Денис Бучел
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                                       Красимир Катранджиев – председател на Съвета       

Красимир Катранджиев е роден в София. През 1991 г. завършвa 
право във ВИ – МВР, а през 1992 г. е стажант-съдия в Софийския 
градски съд. От 1994 г. до 1998 г. нотариус в РС – Костинброд. От 
1.09.1998 г. e свободен нотариус при РС – София. В периода 2004 
– 2007 г. е заместник-председател на Нотариалната колегия София-
град, а от 2010 до 2013 г. и неин председател. През 2006 г. става член 
на Централния съвет на Съюза на юристите в България. Избран 
е и за член на ИБ на съюза. През 2013 г. е избран за председател на 
Съвета на Нотариалната камара у нас.

îòëàãàíå

Емил Христов

Нотариус Катранджиев, кое беше 
най-важното, което успяхте да свърши-
те от встъп ването ви в длъжност като 
председател досега?

Отговорът на този въпрос ме затруд-
нява, защото председателят е един от чле-
новете на Съвета на нотариусите – „пръв 
сред равни“. Да, определено има специфич-
ни права и задължения, но те следва да се 
разглеждат изцяло свързани с дейността и 
решенията на органа, както и на Общото 
събрание. Казвам това, защото съм убеден, 
че всеки от членовете на Нотариалната 
камара (НК) не само теоретично може да 
бъде избран на тази длъжност и би след-
вало да изпълнява задълженията си като 
такъв. В чисто организационен план мисля, 
че настоящият съвет се справя добре. Две 
трети от членовете му са нови лица. В на-
чалото имаше неудобство, свързано с кон-
ституирането му. Поради независещи от 
нас обстоятелства първото си заседание 
новоизбраният съвет проведе два месеца 
след като бе избран. Срок, достатъчно 
дълъг, за да се натрупат много въпроси 
и проблеми. Първите няколко заседания 
протичаха повече от един работен ден. В 
същото време дискутирахме и в намален 
състав, но това не попречи на работата, 
напротив – мобилизира колегите. Считам, 
че конституирането, организирането и 
функционирането на оперативния орган на 
НК е само по себе си най-важното, което 
съумяхме с общи усилия да свършим през 
изтеклата година. Усилията на съвета не 
трябва да разглеждат като самоцел, те 
спомагат за постигане на общи задачи. И 
наистина, ако следва да спомена за най-ва-
жното, което свършихме, смятам, че това 
е провеждането на конкурс за помощник-
нотариуси по заместване. След своевре-
менното съгласуване на изработената за-
едно с Министерството на правосъдието 
наредба за провеждане на конкурс и прояве-
ното разбиране от страна на министъра 
в края на миналата година бе проведен и 
самият избор.

Как ще коментирате обявената от 
правителството идея за отпадане на 
нотариалното удостоверяване на дого-

ворите за прех-
върляне на соб-
с т вен о с т т а 
върху моторни 
превозни сред-
ства?

В изминали-
те месеци има-
хме възможност 

многократно да изразим позицията на НК 
по този въпрос. Веднага след обявяването 
на идеята за премахване на нотариалното 
удостоверяване на сделките с МПС съве-
тът излезе със становище. В него, позова-
вайки се на една дългогодишна и работеща 
практика, ние аргументирано заявихме, че 
тази мярка е прибързана и необмислена. Ка-
сае се за трайно установена процедура и 
въпросът има много страни. Аргументът, 
че само в България имало такова нотари-
ално удостоверяване, е несъстоятелен, 
защото в другите страни също има прех-
върляне на собствеността, макар това 
да става по друг ред, и също се заплащат 
такси. Зададохме и няколко въпроса – кой 
ще върши тази работа и кой ще опазва 
правата и интересите на страните без-
пристрастно, с носене на пълна имущест-
вена отговорност. Нотариусът има изклю-
чителната отговорност и задължение да 
бъде съветник на гражданите, които са му 
се доверили.

В момента действащите колеги в 
страната са 613, които работят в 108 
населени места. За сравнение – броят на 
областните поделения на „Пътна поли-
ция” е 28. Едва ли при това съотношение 
и организираност ще се получи намаля-
ване на административната тежест, 
каквото предвижда предложената мярка. 
Няма подготвена администрация, в която 
да има достатъчно компетентни служи-
тели, които да изследват наследяването, 
представителната власт, семейните иму-
ществени отношения и т.н. Тук е мястото 
да спомена, че от пролетта на миналата 
година НК проведе редица инициативи в 
тази насока. Съвместно с нотариуси от 
Турция обсъждахме как можем да облекчим 
процеса. В тази насока колегите от южна-
та ни съседка имат изключително полезен 
опит. Изградили са информационна систе-
ма, свързана с общинските и държавните 
служби. Чрез нея в реално време проследя-
ват задълженията на страните по сдел-
ката и ако има такива при сключването 
на договора, част от продажната цена се 
пренасочва за тяхното погасяване. Освен 
това доработват информационна систе-
ма, в която нотариусите да препращат 
автоматично дан ните до съответната 
общинска администрация и службата по 

регистрация след подписването на конт-
ракт. За купувача остава задължението да 
отиде до съответната институция и да 
получи новите си контролни номера. Като 
чиста фактология ще спомена, че турски-
те колеги са прехвърлили собствеността 
на 4 милиона МПС за предходната година. 
Считам, че една подобна положителна 
практика може да бъде използвана и успеш-
но приложена и в България. 

Нотариалната камара у нас разполага 
с подобна информационна система, която 
е в състояние да бъде свързана с админи-
страцията и използвана уместно. Нужни 
са незначителни нормативни изменения.

 
В края на миналата година се прове-

доха поредните oткрити нотариални 
дни. Кои бяха основните теми, които се 
коментираха? 

За пети път организирахме подобни 
срещи в почти всички по-големи градове 
на страната. Това е една изключително по-
лезна и благородна инициатива, която ще 
продължим и занапред. Мотото, под което 
се провеждат, е „Моят нотариус – моят 
доверен съветник”. Консултациите са ано-
нимни и безплатни и са достъпни за всички 
граждани. Общият профил на ползващите 
тази услуга са възрастни хора, които ос-
новно се интересуват от наследствени и 
имуществени въпроси, завещания, делби на 
имоти и др. Направи впечатление, че сред 
посетителите на последните открити дни 
имаше и доста младежи, които определено 
се интересуваха най-вече от въпросите на 
семейното право. 

Чествахте и 15 години от създаване-
то на съвременния Български нотариат. 
В този ред на мисли какво е бъдещето 
на камарата? Кои бяха труднос тите, с 
които се сблъскахте, и какви очаквания 
имате?

През октомври 2013 г. Българският но-
тариат стана на 15 години. От създава-
нето досега доказахме, че сме гарант за 
гражданската стабилност и сме в услуга 
на обществото.

Целият месец премина с поредица от 
инициативи, чрез които беше отбелязан 
своеобразният юбилей. На Националната 
кръгла маса под наслов „Българският съ-
временен нотариат – 15 години гарант на 
гражданската стабилност” присъстваха 
председателят на Международния но-
тариат Жан-Пол Декор, Андре Михелсен 
– председател на Белгийския нотариат, 
и Рихард Бок – зам.-председател на Гер-
манския нотариат, участваха български 
и чуждестранни експерти и представи-
тели на заинтересованите организации 

и институции – Президентството, На-
родното събрание, Министерството на 
правосъдието, Агенцията по вписванията, 
Агенцията по геодезия, картография и ка-
дастър, съдии от върховните съдилища, 
видни преподаватели от Юридическия 
факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, 
Сдружение „Недвижими имоти”, адвокати 
и др. 

Сред дискутираните теми бяха нор-
мативната регламентация на парко-
местата, прилагането на Регламент № 
650/04.07.2012 г. на Европейския парламент 
и Съвета на ЕС относно наследствените 
правоотношения с международен елемент 
и реда за издаване на удостоверения за 
наследници, промените в Закона за кадас-
търа и имотния регистър и мястото на 
нотариуса в оптимизирането на процеса 
по издаване на скици. 

В зала 6 на НДК се проведе тържест-
веното събрание, с което официално се 
отбеляза 15-годишнината на съвременния 
Български нотариат и Денят на нотари-
уса. Вечерта се проведе благотворител-
ният бал, на който присъстваха и много 
гости, както и представители на медии-
те. По време на вечерята беше обявено и 
името на студент от ЮФ на Софийския 
университет, на когото НК предостави 
едногодишна стипендия.

През всичките тези петнадесет годи-
ни ние, българските нотариуси, работихме 
усърдно и постигнахме признанието на об-
ществото. Усилията ни бяха възнаградени 
и в не едно изказване на държавници, поли-
тици и видни магистрати многократно бе 
споменавано, че нотариалната реформа е 
най-успешната реформа в юридическата 
сфера. Това е плод на успешното и ползот-
ворното сътрудничество на Нотариална-
та камара с Министерството на правосъ-
дието, Министерството на вътрешните 
работи, Министерството на външните ра-
боти, Съюза на юристите в България, Меж-
дународния съюз на нотариатите, Съвета 
на нотариатите от Европейския съюз и 
други правителствени и неправителстве-
ни органи и организации, наши приятели и 
съмишленици.

Ние сме подчинени на закона и следва да 
полагаме усилия за непрекъснато подобря-
ване на стандартите и да бъдем истински 
гарант на правния мир. Това само по себе 
си изисква добро познаване на законите, 
тяхното точно прилагане и не на послед-
но място развитие, което да гарантира 
правата и интересите на гражданите. 
Нашето общество има нужда от правна 
сигурност. Смятам, че с извършеното до-
тук доказахме и оправдахме с висок профе-
сионализъм гласуваното ни доверие.

Снимки Денис Бучел
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      на Нотариалната камара: 

Необходими ли са още нормативни промени, за 
да се ограничат още повече имотните измами? 

На 31 октомври 2008 г. Съюзът на юристите 
проведе национална конференция „Имотни измами 
– проблеми и противодейстие”. На нея бе приета 
декларация и бяха набелязани редица мерки за зако-
нови изменения с цел противодействие на този тип 
нарушения. Вследствие на което и основно чрез на-
правените конкретни предложения от страна на 
камарата беше осигурен достъп на нотариусите 
до националната база данни „Население” и до На-
ционалния автоматизиран информационен фонд за 
българските лични документи. Промяна бе въведе-
на и при удостоверяването и архивирането на пъл-
номощни служещи за сделки. Към НК бе създадена 
единна информационна система за пълномощни за 
разпореждане с недвижими имоти и единна инфор-
мационна система за нотариалните и саморъчните 
завещания от 1998 г. досега. Въведено бе ограни-
чаване на плащанията в брой. Всички тези проме-
ни определено дадоха резултат за предотвратява-
не на имотните измами. Към настоящия момент 
отчитаме, че това, което Нотариалната камара 
предложи и бе променено, е напълно достатъчно. 
Фактът, че имотните измами драстично намаляха, 
е показателен. Това бе постигнато благодарение 
на положените общи усилия от страна на СЮБ, 
Нотариалната камара, Министерството на пра-
восъдието, МВР и др. Винаги може да се направи и 
още нещо. Например осигуряване на контролиран 
или опосредстван достъп до регистрите на Аген-
цията по вписванията, регламентиране създаване 
на документ-извлечение от титулите за собстве-
ност, заместващ нотариалния акт, който да се 
представя в случаи извън вещноправните сделки, 
ограничаване кръга на лицата, които могат да бъ-
дат пълномощници по вещноправни сделки с недви-
жими имоти, и др.

За съжаление ограничаването на възможност-
ите за извършване на имотни измами пренасочи 
вниманието на хората с престъпни намерения към 
друг вид престъпления и в днешно време забелязваме 
тенденция на бум при така наречените кражби на 
фирми. Нещо, за което Нотариалната камара алар-
мира обществото преди 3 – 4 години и не само алар-
мира, но и направи предложения в тази насока. Като 
пример ще посоча идеята протоколите от прове-
дените общи събрания на търговските дружества 
да бъдат нотариално удостоверявани и архивирани 
при нас. Договорите за продажба на дружествени 
дялове и прехвърляне на фирми да бъдат регистри-
рани в единната информационна система на НК, до 
която достъп да имат длъжностните лица по регис-
трацията. Там в реално време може да се провери 
и установи дали един договор е удостоверен, или не 
от колеги. Необходимо е достъпът до Търговския 
регистър и съдържащите се в него данни да бъде 
контролиран и опосредстван. За жалост тези идеи 
не бяха възприети и днес сме свидетели на увелича-
ване броя на измамите. Считаме, че решаването на 
този проблем не търпи отлагане. Следва незабавно 
да бъдат предприети законодателни мерки.

Вие имахте предложения и за регламентация-
та на паркоместата. 

Как ще бъде уреден статутът им, е въпрос на 
законодателна воля и техника. Законодателят тряб-
ва да даде отговор на въпроса, дали паркомястото 
може да бъде предмет на самостоятелно същест-
вуване, или не. Няма да разкрия нищо ново, като спо-
деля, че има множество изразени мнения по въпроса 
с паркоместата. В редица публикации е повдигнат 
въпросът за възникване на нов обект в резултат от 
развитието на строителството и правото на соб-
ственост, но липсва понятие и правна регламента-
ция в българското законодателство. Налице е остра 
необходимост от регулиране на обективно възник-
налите обществени отношения, свързани с парко-
местата. Поради тези причини основната тема 
на Националната кръгла маса, проведена от НК, бе 
именно статутът на паркоместата. На този фо-
рум бяха поставени редица въпроси. Паркоместата 
(„място за паркиране”) са ли самостоятелен обект 
на собственост, или прилежаща част от жилищата, 
или са приложими и двата режима? Реални части от 
земята ли са те, или самостоятелен обект в съоръ-
жение? Има ли неразривна връзка в съществуване-
то на сградата и паркинга с паркоместата – като 
погине постройката, погиват ли и паркоместата? 
Кой може да придобива право на собственост върху 
местата за паркиране – собственици на самостоя-
телни обекти в сградата или такива, които не при-
тежават такива? Какво може да се предложи като 
решение за досега съставените и вписани актове 
за покупко-продажба с предмет паркомясто? 

Това са само част от поставените въпроси, кои-
то нямат еднозначен отговор. Нотариалната кама-

ра, обобщавайки всичко това, излезе със становище, 
че паркомястото следва да бъде уредено като са-
мостоятелен обект на право на собственост. Пре-
ди две седмици становището бе предоставено на 
председателя на Комисията по инвестиционно про-
ектиране към Народното събрание. В резултат на 
това се създаде работна група, в която депутати и 
експерти ще обсъждат темата. Законодателното 
решаване на този въпрос би довело до повишаване на 
правната сигурност при сделките с паркоместата.

Разкажете ни за общата ви идея с Камарата 
на частните съдебни изпълнители за създаване на 
регистър на запорираното имущество.

Изненадвате ме с този въпрос. Това е една идея, 
която обсъдихме с Камарата на частните съдебни 
изпълнители (КЧСИ) преди около два месеца. Мно-
го е рано да бъде коментирана, но принципно ще ви 
запозная с нея. Днес всеки от нас може да закупи 
автомобил, да изповяда сделката при нотариус и чак 
когато отиде в КАТ, за да го регистрира, да разбере, 
че върху него има запор. Идеята ни е да бъде допъл-
нена единната информационна система на НК чрез 
изграждане на модул, на който да бъдат отбелязва-
ни наложените възбрани върху МПС. Също така раз-
исквахме и възможността да ни бъде предоставен 
достъп до масивите на КАТ, където в момента се 
съхранява тази информация. За пример ще дам как в 
момента се извършват справките. Нужно е да бъде 
отправено писмено искане лично от собственика 
на МПС или от частен съдебен изпълнител. След 
което се получава отговор в тридневен срок. Друг 
проблем идва и от факта, че всеки регионален КАТ 
има своя система за регистрация и помежду им няма 
свързаност. Парадоксалното е, че не съществува 
единен такъв регистър. Всичко това все още е 
само една идея, реализирането на която ще доведе 
до спестяване на много усилия, време и средства 
на гражданите.

Нова вълна измами с помощ та на електронен 
подпис залива страната, как ще коментирате 
тази тенденция?

Заради появата на този вид престъпление ние 
проведохме редица семинари и кръгли маси, на които 
сме канили и наши колеги от Германия. Алармирали 
сме министъра на правосъдието, бях ме първите, кои-
то съобщихме за възникването на проблема преди 
няколко  години. С приемането на електронния под-
пис се появиха редица проблеми, които за съжаление 
не бяха премислени. Лично направих справка в една 
от фирмите, които предлагат тази услуга, и видях, 
че достъпът до информация там не се контролира. 
Трябва да има точно определени правила как да се 
издава този вид подпис. Много е важно и отноше-
нието на обществото към проблема. Кражбата на 
фирми, имоти и коли с помощта на фалшификация е 
едно от престъпленията у нас, които се доказват 
най-трудно. В същото време те оставят на улицата 
хиляди българи, измамени само за минути. Въпреки 
усилията на властите документните престъпления 
се разкриват най-трудно. 

Притесненията на полицаите са, че този вид 
измами вадят на дневен ред големи пробиви в нор-
мативната уредба. В Търговския регистър излизат 
всички данни за фирмите, активите и пасивите, 
оборотите, годишните данъчни декларации. Необ-
ходимо е само да се направи фалшив печат на но-
тариус и чрез подаване на документи за промяна в 
Агенцията по вписванията с електронен подпис да 
се извърши самата измама. За да се избегне този 
проблем, сделките трябва да се вписват в Информа-
ционна система „Единство”. Така нотариусите ще 
носят отговорността за прехвърлянията и с впис-
ването ще потвърждават, че именно те са изповя-
дали сделката, а не става дума за измама. Самият 
аз от началото на годината два пъти бях сезиран 
за фалшив мой печат. Но в момента няма как да 
предприема действия, за да се защитя. Според мен 
данните, които се заявяват, би следвало да бъдат 
проверявани от служителите в Търговския регистър 
и Агенцията по вписванията. Този контрол трябва 
да се извършва след една взаимна връзка между но-
тариусите и Агенцията по вписванията.

Как работите с Камарата на строителите в 
България? 

През последните години на няколко пъти сме ра-
ботили съвместно с КСБ. Обсъждали сме в различ-
ни формати промени в нормативните актове, като 
Закона за устройство на територията, Закона за 
кадастъра и имотния регистър и др. Срещнахме раз-
биране и подкрепа от страна на Камарата по поста-
вените проблеми, свързани с регулиране режима на 
паркоместата, предоставяне на отдалечен достъп 
на нотариусите до масивите на АГКК и др. Надяваме 
се и за в бъдеще да работим заедно.

Законът за публично-частно партньорство, който е в сила 
от 1 януари 2013 г., ще бъде отменен. Един от аргументите 
това да се случи е, че не са осъществени значителни ПЧП про-
екти. Това се посочва в документа, публикуван на сайта на Ми-
нистерския съвет за обществени консултации www.strategy.bg. 

Сега действащият закон има и други недостатъци, които 
попречиха на развитието на този тип партньорство. Сред 
тях е недостатъчно подробно разработената подзаконова 
рамка, която не позволява практическото осъществяване на 
ПЧП проектите. Отчита се, че не са предвидени достатъчно 
стимули за инициатива от страна на бизнеса, както и липсата 
на регистър и публичност на целия процес.

Според мотивите за отмяна в действащия закон е възприет 
ограничителен  подход, като изрично са посочени дейности-
те, в които може да се реализират ПЧП проекти - обекти на 
техническата инфраструктура (паркинги, гаражи, системи за 
наблюдение, сигурност и  улично осветление); на социалната 
(здравеопазване, образование, култура, спорт, отдих и туризъм, 
социално подпомагане); паркове и градини.

В документа, публикуван за обществено обсъждане, се по-
сочва още,  че европейските нормативни актове от значение 
за ПЧП се съдържат в две директиви и регламент от 2013 г. С 
тях за първи път се дава възможност такива проекти да бъ-
дат финансирани и чрез фондовете на ЕС. Новите европейски 
разпоредби ще спомогнат за значително развитие на този тип 
партньорство у нас.

Емил Христов

Предложенията за въвеждане на задължителен вот и въз-
можността българите в чужбина да гласуват електронно бяха 
отхвърлени от проекта на нов Изборен кодекс при окончател-
ното му гласуване от депутатите в пленарната зала. „Освен в 
Естония, във всички други европейски държави експериментът 
с е-гласуването е завършил с ясния резултат, че софтуерът не 
гарантира защитата на избирателите“, заяви Мая Манолова, 
зам.-председател на Народното събрание. 

Депутатите спориха и по темата за уседналост на гласо-
подавателите. В момента законът не допуска хора, които не са 
живели през последните 6 месеца в даденото населено място, 
да упражняват своя глас за кметове и общински съветници. 
Това положение е залегнало и в проекта, внесен от Мая Мано-
лова (КБ). От ДПС заявиха, че не искат да премахнат думата 
„живели“, но според тях законодателят трябва да запише как-
во значение влага в нея. В крайна сметка текстът, предложен 
от Коалиция за България, бе одобрен. Същевременно бе прието 
българските граждани, които живеят извън Европейския съюз, 
да влизат в забранителните списъци за гласуване на евровота 
и за местните избори. 

Списъкът на заличените лица ще се изготвя от Главна ди-
рекция „Гражданска регистрация и административно обслужва-
не“ в Министерството на регионалното развитие. 

При второто четене на закона мнозинството върна пре-
дишното положение районните кметове да бъдат избирани, а 
не назначавани. Същевременно организационно-техническата 
подготовка и обезпечаване на изборите, включително с тех-
ника и консумативи, ще се осъществяват от Министерския 
съвет, както и от областните и общинските администрации 
във взаимодействие с избирателните комисии. Разходите по 
подготовката и провеждането на вота ще са за сметка на 
държавния бюджет. 

Според кодекса министърът на външните работи и българ-
ските посланици трябва да публикуват на електронната стра-
ница на МВнР и на дипломатическите ни представителства 
условията и реда за образуване на секциите извън страната. 
Ръководителите на мисии зад граница ще оказват организа-
ционно-техническо съдействие на кандидатите при провежда-
нето на срещи с гласоподаватели.

До редакционното приключване на броя гласуването на но-
вият Изборен кодекс не бе завършило. 
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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“

Д-р Стефанов, шан-
сът на общината е ней-
ната близост до три 
областни центъра и до 
Румъния…

Така е. Тутракан наис-
тина е със стратегическо 
географско положение. Об-
щинският център е само 
на 55 км от Русе, на 60 км 
от Силистра и на 70 км 
от Разград. При условие че 
има директна връзка с Ру-
мъния, столицата Букурещ 
е само на 45 км от града…

Шосетата към област-
ните центрове са в добро 
състояние. Трябва да се 
знае, че през последните 
18-20 години са правени 
доста опити за реализи-
ране на идеята за постро-
яването на фериботна 
връзка между нашия град и 
румънския Олтеница. Ос-
новната причина обектът 
да не стане е икономиче-
ска. В момента начинание-
то е нерентабилно. Много 
са тежки геоложките ус-
ловия за строителство на 
прилежащата инфраструк-
тура, а и икономическата 
обосновка - товари и път-
ници, не е ясна…   

Все пак добросъсед-
ските отношения съ-
ществуват. Да се спре-
те на възможностите 
за разширяване на съ-

трудничеството между 
Тутракан и Олтеница и 
контактите между биз-
несмените от двата гра-
да. 

Наистина с Румъния 
поддържаме много добри 
контакти. Ползотворно се 
развиват отношенията в 
областта на културата и 
образованието. През пери-
ода 2011-2013 г. реализи-
рахме проекта „Зеленото 
злато на Дунав” от про-
грамата за трансгранич-
но сътрудничество между 
двете страни. Партньори 
в това начинание бяха на-
шето читалище „Никола 
Вапцаров”, музеят на „Ци-
вилизацията Гумелница” 
от Олтеница и област-
ната администрация в 
Силистра. Най-важният 
резултат от проекта са 
многото нови партньор-
ства между младите хора, 
между фолклорните съста-
ви, неправителствените 
организации, културни и 
учебни институции, които 
в бъдеще ще продължат и 
ще допринасят за опазва-
нето на природата на гра-
ничната река Дунав.

Сключени са договори 
за съвместно сътрудни-
чество между училища от 
двете общини, както и 
между детската градина 
„Полет” в Тутракан и заве-

дение №2 в Олтеница.
По покана на кмета на 

с. Кирнодж наша култур-
на делегация посети кра-
сивото село и се запозна 
с възможностите му за 
туризъм. През миналата 
година пък бяха осъщест-
вени разменени госту-
вания на представители 
на местните власти от 
двете страни на Дунав, на 
бизнеса, образованието, 
културата и духовенство-
то. Имахме съвместни 
участия в Международ-
ната дунавска седмица, 
присъствахме на тради-
ционния Фестивал на ма-
малигата...

Има 14 населени мес-
та в общината и на всич-
ките кметът трябва да 

помогне за благоустроя-
ване на селищата. Райо-
нът е с богат туристи-
чески потенциал.

 Да,  и  то най-вече 
на природни и културно-
исторически забележи-
телности, на добра ин-
фраструктура, места за 
настаняване и хранене, 
възможности за спорт и 
свободно време на брега 
на голямата река.

З ападн о  от  г рада 
се намира защитената 
местност Калимок-Бръш-
лен, една от малкото ос-
танали влажни зони по по-
речието на реката, част 
от европейската мрежа 
„Дунавски паркове”, както 
и забележителният в ор-
нитологичен план терен 
на „Стената”. На изток от 
града се намират защите-

ните местности - Сая ку-
лак до с. Дунавец и остров 
Пожарево. В околностите 
на града са разположени 
местностите Антимовско 
ханче и Стомната, разви-
ти като паркове за отдих. 
В близост до общинския 
център се намира широ-
колистната гора Бобла, а 
в рамките на града - Бо-
ровата гора, които са лю-
бимо място за излети. В 
землището на с. Варненци 
има естествени пещери. 
През май тук растат диви 
божури. Река Дунав и ос-
тровите освен за риболов 
могат да се използват и за 
разходка с канута, каяци и 
лодките „Тутраканка”... 

Проектът „Тутракан 
- модерна дестинация на 
риболовен туризъм, интег-
риран с история, традиции 
и изкуство” е на стойност 
489 618 лв. Той включва об-
щински имоти, предназна-
чени за обществен парк 
и алеи с площ над 35 дка. 
Инвестицията в тази те-
ритория е финален етап 
от благоустрояването на 
крайдунавския парк. Първи-
ят етап бе през 2008 г. със 
средства от предприсъе-
динителните фондове по 
Програмата за трансгра-
нично сътрудничество. 
По проекта ще се направи 
макет на туристическата 
атракция „Стара плаваща 
воденица" чрез пресъзда-
ване на автентичен образ 
на воденица, характерна 
за 40-те години на ХХ век, 
в мащаб 1:2. 

Ту т ракан  е  м а лък 
град, но с богата исто-
рия и съхранени традиции 
с възможност още за раз-
витие и на исторически, 
културен, религиозен и 
фестивален туризъм. 

Има какво да се разка-

же и за това. В града ни 
има няколко културно-ис-
торически обекта. Това 
са северната и южната 
крепостна стена на ан-
тичния кастел „Трансмари-
ска“ и Теодоровата къща, 
която е адаптирана за 
исторически музей. Тук е 
единственият в страната 
етнографски музей „Дунав-
ски риболов и лодкострое-
не”, както и естествено 
обособилото се рибарско 
селище „Рибарска маха-
ла“. Много има какво да се 
каже за църквата „Свети 
Николай”, за алианското 
теке „Софта баба”, за мно-
го паметници на истори-
чески личности, свързали 
живота си с Тутракан. 

На територията на 
общината се намира мемо-
риалният комплекс „Военна 
гробница - 1916 г.”, който 
е най-голямото гробище 
в България от войните за 
национално обединение. 
Интересни туристически 
обекти са и манастирът с 
изворна вода „Света Мари-
на” до с. Сяново и алианско-
то теке до с. Варненци. На 
територията на община-
та има регистрирани 150 
археологически обекта. 

В града се провеждат 
няколко традиционни фес-
тивала - Международната 
дунавска седмица и свър-
заните с нея Празник на 
реката и „Огненият Ду-
нав”, с разнообразни и ат-
рактивни дейности - кон-
церти, изложби, кулинарни 
и спортни конкурси и със-
тезания. Международният 
фестивал на изкуствата 
„Речни ноти” е сцена за из-
ява на млади изпълнители 
от България, Румъния, Ук-
райна, Казахстан, Гърция и 
други. Известен е и Праз-
никът на кайсията, който 
се организира съвместно 

Георги Сотиров

През I век римски колонисти основават се-
лището Трансмариска – важен военен пункт за 
отбраната на долнодунавската граница. През 
III век император Диоклетиан посещава града 
и го включва в мащабна строителна програма. 

Тутракан възниква със създаването на бъл-
гарската държава през VII в. За значимостта 

на града съдим по ролята, която той е заемал 
по време на българско-маджарско-византий-
ските войни през 894/895 г. 

Селището е включено в плановете на бъл-
гарското националноосвободително движение. 
През 1867 г. оттук преминава четата на Пана-
йот Хитов със знаменосец Васил Левски, а през 
1876 г. и тази на Таньо Стоянов – Войводата. 
След Освобождението Тутракан се отличава 

като най-големия център на риболова по Дол-
ния Дунав. Същевременно градът е основен 
производител на речни съдове от Средна Ев-
ропа до устието на реката. На пристанището 
спират руски и австрийски пътнически кораби. 
В началото на ХХ век тук има две книгоизда-
телства, където се печатат произведенията 
на наши и световноизвестни автори.

Възходящо е развитието до 1913 г., когато 

Д-р Димитър Стефанов е роден през 
1965 г. Завършва Висшия институт по 
зоотехника и ветеринарна медицина. Той 
е първият български ветеринар, съавтор 
на публикации в официалния журнал на Све-
товната организация за здравеопазване на 
животните. През 2009 г. е избран за лекар 
на годината. До 2012 г. е председател на 
Съюза на ветеринарните лекари в Бълга-
рия. Един от основателите на Ротари клуб 
–Тутракан. От 2011 г. е кмет на община 
Тутракан.

Мемориалът 
„Тутраканска епопея“
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И НСОРБ

по силата на Букурещкия договор е сложен 
край на Междусъюзническата война. Тут-
ракан преминава във владение на Румъния. 
Включването на България в Първата све-
товна война срещу северната ни съседка 
води до освобождаване на заграбената 
територия. Епични боеве се водят при 
Тутракан, превърнат в непристъпна кре-
пост. На 5 и 6 септември 1916 г. градът е 

освободен. Битката, наречена от народа 
„Тутраканска епопея”, е прелом в хода на 
войната, една от кулминациите на Доб-
руджанския фронт. През 1917 г. започва 
изграждането на мемориален комплекс, в 
който почиват костите на 8-те хиляди 
загинали български, румънски и немски 
бойци. Първата световна война завършва 
с нова национална катастрофа за Бълга-

рия. Добруджа отново преминава във вла-
дение на Румъния.

На 7 септември 1940 г. в Крайова е 
подписана спогодба между България и 
Румъния, прецедент в световната ис-
тория, според която Южна Добруджа по 
мирен начин е върната в пределите на 

страната ни. 
Беглият прочит на историята дава 

достатъчно основание на хората от 
този регион да се гордеят с миналото си. 
За днешния ден на Тутракан, за живота, 
бита, културата и традициите четете в 
интервюто с кмета д-р Стефанов. 

с кооперация „Българска 
кайсия” - с изложение на 
плодовете, отглеждани в 
района, с конкурси за раз-
лични продукти от тях - 
сладко, сладкиши, ракия, с 
различни атракции за деца 
и възрастни. Много таче-
на е и Цветница. Тогава е 
празникът на художестве-
ното творчество, където 
се изявяват самодейните 
състави от читалищата в 
общината. Да не пропусна 
и Никулден - празника на 
рибарите. При честване-
то му м. г. специален гост 
беше Негово Светейше-
ство патриарх Неофит, 
който отслужи празнична-
та света литургия.

 Искам добре да се раз-
бере, че превръщането 
на Тутракан в желана ту-
ристическа дестинация е 
един от основните прио-
ритети в управлението и 
развитието на общината 
ни. В тази посока са и на-
правените инвестиции, 

разработените и реализи-
рани проекти. Един от тях 
е свързан с основния ре-
монт на Етнографския му-
зей и рехабилитацията на 
крайдунавския парк с при-
лежащите паркови зони. 
Осигуреното финансиране 
е за над 1 524 000 лв. 

Изцяло обновихме край-
речната зона. Обособихме 
места за отдих, детска 
площадка, места с краси-
ви панорами към реката. 
Ремонтът на Историче-
ския музей извършихме 
с 39 999 лв. от „Красива 
България”, а за идеята 
„Трансмариска - древното 
начало на Тутракан" финан-
сирането беше на стой-
ност 2 898 604 лв. по ОПРР. 
Този проект включва група 
от обекти на културно-ис-
торическото наследство в 
общината и свързаната с 
тях инфраструктура. Въз-
становява се участъкът 
от древната римска кре-
пост „Трансмариска“. Из-

гражда се и художествено-
архитектурната система 
„Звук и светлина” за худо-
жествено представяне  на 
паметниците в Тутракан. 
В резултат от изпълне-
нието на този проект се 
възстановяват 5 къщи в 
архитектурния резерват 
„Рибарска махала” и калдъ-
ръмената настилка. 

Впрочем, както виж-
даме – всичко започва и 
свършва със строител-
ството…

Така е. С него е свър-
зана и реконструкцията 
на уличната мрежа, на 
тротоарите и рехабили-
тацията на зелени площи 
в града. Бюджетът тук е 
1 583 772 лв. и е по ПРСР, 
мярка 322. Проектът пред-
вижда ремонт на 13 улици в 
града с обща дължина над 
4 км. 

Различни строителни 
дейности са свързани и с 
благоустрояване на Край-
дунавския парк - част I, 
етап II, чрез изграждане 
на панорамни стълби, до-
вършване на алейна мрежа 
и обособяване на клуб на 
рибаря. Финансирането 
тук е над 488 000 лв.

С ъ с  с т р о и т е л н и я 
бизнес е свързана и ре-
конструкцията на об-
щ и н с к и т е  п ъ т и щ а  и 
рехабилитация на водопро-
водната мрежа на с. Бели-
ца. След финансиране за 
над 3 618 000 лв. по ПРСР, 

мярка 321, вече са подписа-
ни договори с изпълнители-
те на СМР и строителния 
надзор. Основно ще се ре-
конструират отсечки от 
четвъртокласната пътна 
мрежа между селата Пожа-
рево и Дунавец, Търновци 
и Антимово и Нова Черна 
и Сяново.

Извършени бяха и стро-
ително-ремонтни работи 
за преустройство и модер-
низиране на МБАЛ - Тутра-
кан. 

По проекта „Дом и 
подходящи грижи за всяко 
дете в Тутракан” ще из-
градим център за настаня-
ване от семеен тип. Пред-
вижда се нова постройка 
с РЗП 521,75 кв. м върху 
терен с площ 1282 кв. м. 
Ще създадем и център за 
социална рехабилитация 

и интеграция чрез рекон-
струкция, обновяване и 
смяна на предназначение-
то на съществуващ сгра-
ден фонд. 

  
50-годишната водо-

проводна система…
Това е най-големият 

инфраструктурен проблем 
на общината. Истината е, 
че основните водопроводи 
са изградени преди повече 
от петдесет години и чес-
то аварират. Загубите на 
вода са големи. И не само 
това. Повредите по ВиК 
мрежата създават сериоз-
ни проблеми и по другата 

линейна инфраструктура. 
Не може да се предприеме 
сериозен ремонт на улица, 
ако не си решим въпроса с 
надеждността на водопро-
вода.

Изключително  те -
жък проблем в Тутракан 
е състоянието на кана-
лизацията. Масовото й 
изграждане е започнало 
в началото на шейсетте 
години на миналия век. 
По тогавашните норма-
тиви тя е решена като 
смесен тип с тенденция 
паралелно да се изгради 
и дъждовна канализация. 
В настоящия момент при 
интензивни валежи прово-
димостта е недостатъч-
на и се наводняват някои 
жилищни квартали. Реше-
нието е ново проектиране 
и реконструкция на кана-
лизацията, съобразено със 
съвременните нормати-
ви. Имаме внесен за одо-
брение в МОСВ работен 
проект за доизграждане и 
реконструкция на канали-
зацията и идеен проект за 
изграждане на ГПСОВ. Не-
обходимото финансиране е 
19 960 312 лв. 

Поддържате ли кон-
такти с областното 
представителство на Ка-
марата на строителите 
в България в Силистра?

Комуникацията ни с на-
шите строители е добра. 
Всяка година областното 
представителство на КСБ 
инициира срещи с общини-
те. Строителните обекти 
са с такъв обем, че могат 
да се изпълнят от наши 
фирми. Изборът на изпъл-
нител винаги е съобразен 
със ЗОП. 

Зимата доста осеза-
емо напомни за себе си 
в цялата Североизточна 
България.

Вярно. Затова и зимно-
то поддържане на общин-

ската пътна мрежа и ули-
ците в населените места 
сега е един от основните 
приоритети на админи-
страцията. Проблеми със 
сключването на договори 
за тази дейност нямаме. 
Поради разпокъсаността 
на пътищата на терито-
рията на общината обаче 
разходите са големи. Оси-
гурените целеви средства 
за зимно поддържане от 
републиканския бюджет 
са крайно недостатъчни. 
Возим и деца от всички 
села до средищните учи-
лища в общинския център. 
Това изисква през целия 
сезон много добро поддър-
жане на пътищата заради 
безопасното пътуване на 
автобусите. 

Да се спрем и на про-
блемите по опазването 
на природата…

От 2009 г. отпадъците 
на общината се извозват 
на регионалното депо край 
Русе. То обслужва общини-
те Русе, Тутракан, Сливо 
поле, Иваново и Ветово. 
Това е първият подобен 
обект, функциониращ в 
страната, изграден в съ-
ответствие с европейски-
те нормативни изисква-
ния. На година от община 
Тутракан на депото се 
извозват по около 5800 т 
отпадъци.

Разделното събиране 
се въвежда поетапно в 
общинските сгради и уч-
режденията, в училищата, 
детските градини, заведе-
нията, магазините, пред-
приятията и домакинства-
та в града.

Основната цел на на-
шата администрация е 
чрез изпълнението на про-
ектите по оперативните 
програми да инвестираме 
в своето настояще с по-
глед в бъдещето. Отворе-
ни сме и за привличане на 
чужди инвестиции.

Рибарският музей

Рибарската махала

Крайдунавският парк

Историческият 
музей
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До месец решават за кои общини отиват парите 

Елица Илчева

190 предложения са подадени 
в „Красива България“ за изпълне-
ние през 2014 г. Те ще се борят 
за разпределението на годишния 
бюджет от 3 млн. лв., като очак-
ванията са да бъдат одобрени 
между 35 и 40 обекта. За 2013 г. 
те са 34.

Кампанията приключи на 31 
януари и според информация от 
главния координатор на проекта 
арх. Валерия Ботева проектите 
са с 30 повече от миналата годи-
на, което означава, че интересът 
остава голям. Кандидатстващи-
те са главно общини и областни 
администрации. 

Получените предложения ще 
бъдат разгледани по допусти-
мост, оценени и класирани в рам-
ките на не повече от месец, а 
списъкът с одобрените обекти 
ще се оповести своевременно 
в интернет. Както е известно, 
най-голяма тежест в оценката 
ще има средното равнище на 
безработицата в съответната 
община по данни на Агенцията по 
заетостта. Този критерий дава 
40 точки. 30 са предвидени за 
пълнота на предложението, вклю-
чително на инвестиционния про-
ект или на този за заснемане на 
обекта. Предимство ще се дава 
и на кандидати, които предлагат 
по-високо съфинансиране, като 
това ще носи 20 точки. Обекти 
със статут на регистрирана не-
движима културна ценност също 
ще получават допълнителни 10 
точки. 

1 260 000 лв. (до 42%) от бю-
джета за годината са насочени 
към подобряване на обществе-
ната среда в населените места, 
толкова са предвидени и за соци-
алната инфраструктура. Оста-
налите 480 000 лв. (до 16%) са за 
социални услуги от резидентен 
тип. 

Привлича гарантираният  
бюджет

Според арх. Ботева това, 
което прави „Красива България“ 
атрактивна за общините и за 
строителите, е добрата опера-
тивност на проекта и фак тът, 
че бюджетът е гарантиран по 
утвърдения национален план за 

действие по заетостта. Съ-
ществена негова отлика на „Кра-
сива България” е, че работата се 
извършва в рамките на една годи-
на. Процесът започва през януари 
с набирането на проектопредло-
жения и до края на декември обек-
тите са завършени. Плащанията 
към изпълнителите стават до 
две седмици.

Детските площадки са хит 

Предварителният преглед на 
проектите сочи, че най-много 
са подадените предложения за 
изграждане на детски площадки. 
Обяснението е, че те се вмес-
тват най-лесно в критериите 
за допустима стойност, а и във 
възможности на общините за 
съфинансиране. Освен това те 
отговарят на две от мерките – 
„Подобряване на обществената 
среда в населените места” и „По-
добряване на социалната инфра-

структура”. 
Община Ямбол е 

абсолютен първенец 
в тази категория. По 
информация от кмет-
ството са подадени 
12 предложения – всич-
ки за детски площад-
ки, с което местната 
власт е категорична, 
че ще се подобри об-
ществената среда в 
града и селата.

В р а ц а ,  к о я т о 
ударно ще ремонти-
ра улици по публич-
ната инвестиционна 
програма „Растеж 
и устойчиво разви-
тие на регионите“, 
също залага на „Кра-
сива България“, за 
да освежи 3 площад-
ки. Стойността на 

най-големия проект 
в жк „Самуил“ е за 
168 000 лв. Изгражда-
не на многофункцио-
нална зала с приемни 
и помощни помеще-
ния в с. Власатица е 
следващият обект, 
включен в проект-
ното предложение. 
Той е на стойност 
126 315 лв. 

Бургас и Варна 
ремонтират здравни 
заведения

Бургас – община-
та отличник по ус-
вояване на средства 
по всички възможни 
програми, е решила 
да се възползва от 
„Красива България“ 
с искане за ремонт 
на Диагностично-
консултативен цен-
тър 1. Проектът е за повече от 
250 хил. лв., като обемът на стро-
ителните дейности е изчислен 
на 180 000 лв. Ако бъде одобрено 
предложението, максималната 
стойност, която „Красива Бълга-
рия” може да даде, е 100 000 лв. 
Другият морски център – Варна, 
също е заложил на здравен про-
ект. Той е за ремонт на АГ бол-
ницата „Проф. д-р Д. Стаматов“. 

За паметник на културата се 
състезава само Добрич

Ако управителният съвет 
на проекта реши да запази 
традиционната представа, че 
с пари от „Красива България“ се 
дава живот на архитектурни-
те шедьоври в страната, то 
проектът на Добрич вероятно 
ще бъде одобрен. Той е за об-

новяване на Художествената 
галерия. Сградата беше час-
тично ремонтирана по същата 
програма през 2009 г. Тя е па-
метник на културата, строена 
е през 30-те години на миналия 
век, с архитектура в стил „Не-
окласицизъм”. Адаптирана е за 
галерия през 1982 г. и е една 
от най-големите у нас, като 
предлага постоянна експозиция 
и богат изложбен календар. Тя 
е и един от стоте национални 
туристически обекта. „Стра-
тегическото място на Добрич 
в североизточния регион, бога-
тият фонд на Художествената 
галерия, интересната сграда, 
близостта до курортни ком-
плекси увеличават интереса 
към този обект“, обосновават 

предложението си от общи-
ната. 

Свищов спасява  
исторически храм

За едното от предложенията 
на Свищов – укрепване на храма 
„Свето Преображение Господне”, 
са нужни 222 000 лв. Строител-
но-ремонтните работи са раз-
четени за 200 000 лв., съобщи 
Стоян Парашкевов – директор на 
административно-правната ди-
рекция в общината. Историчес-
ката църква в града е заключена 
с катинари на 22 януари 2010 г., 
след като на пода й близо до една 
от носещите колони зейна дупка 
с дълбочина 1,5 м. Всички опити 
на общинското ръководство за 
осигуряване на финансова помощ 
от ресорното министерство на 

основание Закона за културното 
наследство са пропаднали.

В същото време обаче хра-
мът е един от най-големите и 
най-старите в Свищов. Постро-
ен е върху основите на църквата 
„Св. Никола” през 1836 г. и е обявен 
за недвижима културна ценност 
от национално значение.

Общината кандидатства 
с  общо четири обекта за 
717 000 лв. 68 000 лв. се търсят 
за обновление на училището в 
с. Овча могила, което е постро-
ено през 1935 г., а последният му 
основен ремонт е от 1972 г. 

Предвиждат се и средства 
за подмяна на дограма и топло 
изолиране на външните стени на 
читалище „Светлина 1927” в Ца-
ревец. Необходими са 204 000 лв. 

Последният обект е 
училището в с. Морава. 
То е средищно и в него 
се обучават децата от 
още три села. Проек-
тът е за 222 000 лв.

Читалищата също  
са приоритет

Стара Загора кан-
дидатства за ремонт 
на читалище. „Климент 
Охридски“ се нуждае 
от 298 625 лв., от кои-
то съфинансирането е 
198 884 лв. и средства-
та са налични. Има не-
обходимост от обновле-
ние на електрическата 
инсталация, покрива 
и изпълнение на мерки 
за енергийна ефектив-
ност, пише в мотивите 
към предложението.

Крушари също търси 
пари за енергийна ефек-
тивност за читалище 
„Светлина – 1945 г.“ в с. 
Полковник Дяково. Стой-
ността на предложе-
нието е над 300 000 лв. 
При евентуално одобре-
ние на проекта това ще 
е четвъртата напълно 
ремонтирана културна 
сграда в общината.

Плановете на Разлог  
и Горна Оряховица

Община Разлог е из-
брала да кандидатства 
с два проекта по „Кра-
сива България”. Те са за 
подобряване на социал-
ната инфраструктура 
в училището, детска-
та градина и ясли в с. 
Бачево. Стойността 
на бъдещите ремонт-
ни дейности възлиза на 

245 784 лв. И Горна Оряховица е 
внесла две предложения за модер-
низация на детски градини. Едно-
то е за 200 000 лв., а второто – 
за 244 444 лв. 

Съфинансирането блокира  
Дупница

Дупница е нагледният пример, 
че проектът „Красива България“ 
не е предназначен за общини, 
които не могат да разчитат и 
на собствени средства. Мест-
ната администрация там е из-
готвила 5 проекта, насочени 
към подобряване на инфраструк-
турата в селата. Те обаче няма 
как да бъдат реализирани, стана 
ясно, след като Общинският съ-
вет отклони предложението да 
се изтегли нисколихвен заем за  
съфинансиране. 

„Красива България“ стартира през 1997 г. чрез 
съвместно финансиране от Столичната община и 
от Програмата за развитие на Организацията на 
обединените нации (ПРООН) като малък пилотен 
проект, наречен „Красива София“. Той остава в ос-
новата на концепцията за „Красива България“. 

Първата фаза на големия проект започва през 
1998 г. като пилотна инициатива в пет града бла-
годарение на финансовата помощ на Европейския 
съюз и ПРООН. През 1999 г. със средства от ЕС, от 
правителствата на Швейцария, Испания, Холандия, 
Канада и Великобритания, както и от ПРООН и от 
участващите общини, проект „Красива България“ се 
разширява в 13 града. 

От 2006 г. финансирането се извършва ежегодно 
от бюджета на Министерството на труда и соци-
алната политика в частта му за активни мерки и 
политики на пазара на труда. В неговите рамки се 
ремонтират и обновяват обществено значими обек-
ти (социални домове и защитени жилища, здравни 
заведения, детски ясли и градини, училища, музеи, 
читалища, младежки домове, спортни зали и стади-
они, административни сгради, недвижими културни 
ценности и др.), подкрепени от местните общно-
сти. По този начин „Красива България" спомага за 
развитието не само на социалната инфраструкту-
ра, но и за изграждането на нов, европейски облик на 
населените места в страната. Нещо повече, чрез 
него ежегодно се създават работни места в сектор 
„Строителство” и подкрепящите го производства 
и се провежда квалификационно обучение на реги-
стрирани в ДБТ безработни, гарантиращо тяхната 
конкурентност на пазара на труда. 

Главният координатор на проекта арх. Валерия Ботева 
е доволна, че и тази година интересът към „Красива 
България“ остава голям

През 2011 г. са инвестирани 100 хил. лв.  
в реставрацията на Античния театър

Храмът „Света 
Троица“ в Свищов 
възкръсва за нов 

живот през 2004 г. с 
проект за 76 000 лв. 

Сега общината 
иска пари за „Свето 

Преображение 
Господне“

Снимки в. „Строител“
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Елица Илчева

„Близо 40 млн. лв. е привляк-
ла община Велико Търново през 
2013 г.“, съобщи кметът на об-
щината Даниел Панов. Собст-
веното участие по проекти за 
миналата година е приблизител-
но 3 млн. лв., а за 2014 г. то ще 
бъде 4 млн. лв. През следващите 
месеци предстои да стартира 
проектът за регионалното депо. 
В него финансовото участие на 
община Велико Търново е 47%.

Напролет ще започне и реа-
лизация на дейностите по про-
екта за зелена градска среда. По 
него ще бъдат обновени 6 пар-

ка и ще се създадат два нови в 
кварталите „Чолаковци” и „Зона 
В”. Общината ще продължи да 
работи и по програма „Трансгра-
нично сътрудничество”. През 
март ще бъде подадено предло-
жение за инженеринг на крайреч-
на зона на р. Янтра. 

В момента се изграждат и 
три центъра за настаняване от 
семеен тип, а осигурените сред-
ства от страна на общината са 
123 774 лв. Работи се и по про-
екта „Бяло, пурпурно, синьо и зе-
лено”, който се реализира между 
местните власти на Велико Тър-
ново, Горна Оряховица и Дряново. 
Приносът на старата столица в 
него е 10 760 лв. 

Със 750 000 лв. – средства 
от преходния остатък по водния 
цикъл, ще бъдат асфалтирани 
улици. 

За терена на старото Во-
енно училище през тази година 
ще бъде изготвен план за под-
земна инфраструктура. Спорт-
ната зала на Велико Търново 
също предстои да получи финан-
сиране за ремонт в размер на 
1 040 000 лв. 

През предходните години об-
щината е реализирала общо 47 
проекта. 

За ОП „Региони в растеж“ 
2014-2020  има разработени 
11 проекта за финансиране на 
стойност 19 430 000 лв. 

Роза Никова, ОП на КСБ – Кюстендил

Благоустрояването на 8 обекта на терито-
рията на Кюстендил са включени в проект за ин-
тегрирано развитие на града чрез благоустро-
яване на градската среда. Финансирането е по 
схема на ОП „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г. 
за 4 999 186 лв. Ще се благоустрояват зелени пло-
щи между блокове в три квартала, паркът срещу 
балнеосанаториума, спортни и детски площадки, 
бившата спортна зала на ул. „Асен Златарев”. Ще 
се обновяват улици и тротоари и ще се поставя 
енергоспестяващо улично осветление. 

„По този проект се работи още от 2012 г., през 
миналата година беше одобрен и подписан, към 
момента са проведени абсолютно всички тръжни 
процедури, избрани са изпълнителите – фирмите 
„Рила” и „Консорциум градско развитие”, съобщи 
зам.-кметът на Кюстендил Росица Плачкова.

На встъпителната пресконференция по проек-
та присъстваха инж. Светослав Борисов – пред-
седател на ОП на КСБ – Кюстендил, и представи-
тели на Камара на архитектите.

5,5 млн. лв. за спортни комплекси в пазарджишки села
Община Лесичово, област Пазарджик, обяви обществена поръчка 

за доизграждане и реконструкция на спортни комплекси в селата Леси-
чово, Калугерово и Динката. Първите два представляват съоръжения с 
капацитет до 1000 души и спадат към строежите трета категория. 
Спортният комплекс в с. Динката е за 100 души и е в пета. Поръчката 
е за 5,5 млн. лв., срокът за изпълнение е 12 месеца. 

Дейностите са строителство на зали, трибуни, огради, паркинги, 
изграждане на футболно игрище и др. Изпълнителят ще бъде избран на 
база икономически най-изгодната оферта. 

Участниците в процедурата трябва да докажат оборот за предход-
ните три години от поне 15,6 млн. лв. от договори, сходни с предмета 
на търга. 

Шумен ще реконструира междублокови пространства
Община Шумен търси изпълнител за рехабилитация на междублоко-

вите паркови пространства и улична мрежа и паркинги в града. Търгът 
е разделен на пет обособени позиции, като всеки участник има право да 
подава оферти за една или повече части от поръчката. Предвиждат се 
дейности по озеленяване, изграждане на улично осветление, подмяна на 
пътните и тротоарните площи, включително изграждане на велоалея, 
спортни площадки, водопровод и канализация. Строителните дейности 
трябва да приключат до края на май 2015 г., тъй като поръчката се 
финансира по ОП „Регионално развитие“ със средства от миналия про-
грамен период. От кандидатите се изискват изпълнени договори през 
последните пет години между 174 хил. лв. и 1,5 млн. лв. в зависимост 
от обособената позиция, за която участват. Срокът за получаване на 
оферти е 18 март т.г. 

Ямбол санира училища с пари от Доверителния екофонд
Ямбол ще повишава енергийната ефективност в училища и детски 

градини в града. Поръчката се финансира с над 4 млн. лв. от Националния 
доверителен екофонд (НДЕФ) по Националната схема за зелени инвести-
ции. Възложителят уточнява, че договорът за изпълнение на обществе-
ната поръчка ще се сключи, при условие че НДЕФ осигури финансиране. 

Тя е разделена на седем позиции. Изискванията към кандидатите 
са различни в зависимост от позицията, за която се състезават. Един 
участник може да кандидатства само за една обособена ос. Изпълни-
телите ще бъдат избрани по критерий най-ниска цена. 

Изграждат инфраструктура до ПСОВ на Карнобат 
Община Карнобат обяви обществена поръчка за изграждане на об-

служващ път, външен водопровод и външно електрическо захранване до 
пречиствателната станция за отпадни води. Прогнозната стойност на 
поръчката е 2 630 273 лв., а срокът за изпълнение е 13 месеца. Финансо-
вите изисквания към кандидатите са да имат оборот от строителство 
за последните три години поне 3 млн. лв., както и да имат достъп до 
собствени средства от минимум 200 хил. лв. Изпълнителят ще бъде 
избран на базата на икономически най-изгодната оферта. 

Общината отчете 40 млн. лв. инвестиции

Функционални и красиви архитектурни решения за енергоефективен дом 
с пълно съдействие по време на строителния процес

„Ксела България”, производителят на клетъчен бетон YTONG и минерални 
топлоизолационни плочи MULTIPOR, създаде програма за строителство на едно-
фамилни къщи, за да отговори на очакванията на своите клиенти и в унисон с из-
искванията на българския строителен пазар. Единствената по рода си програма 
„Вашият дом“ предоставя all-inclusive пакети за качествено, бързо и икономично 
строителство. Фиксираните цена и срок на изпълнение, както и съдействието 
при административни процедури от партньори по програмата съществено улес-
няват процеса за всеки инвеститор. 

Програма „Вашият дом“ предоставя избор от изключително функционални и 
красиви архитектурни решения в стила на традиционната и модерната българска 
архитектура, създадени от архитекти с голям професионален опит. От клиента 
се очаква само да сключи споразумение с „Ксела България” и договор с архите-

кта на избрания проект, както и да подпише договор със строителна фирма от 
партньорската програма. Голямо предимство е, че фирмите - партньори на „Ксела 
България”, са с висока репутация на българския пазар.

Проектите, включени в програмата „Вашият дом“, са с оптимизирани тех-
нически параметри и цена.  Резултатът е съвременен нискоенергиен дом – с 
минимални разходи за отопление през зимата и охлаждане през лятото, благо-
дарение на YTONG, един от най-добрите строителни материали на пазара. Без-
компромисното качество включва прецизно разработени проекти, строителни 
материали от водещи производители, контрол на всяка стъпка и внимателен 
подбор на изпълнителите. 

Посочените цени са за София и не включват ДДС.

Повече информация за програмата можете да намерите на ytong.bg

435 EUR/m2 325 EUR/m2

Снимка авторът
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Лилия Христова

Над 511 млн. евро са предвидени за 67-те града 
до 2020 г. по новата Оперативна програма „Региони 
в растеж“. Те са разделени на четири нива в зависи-
мост от броя на населението, 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 – Пловдив, 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 – останалите об-
ластни центрове плюс още 10 селища – Горна Оряхо-
вица, Дупница, Димитровград, Гоце Делчев, Петрич, 
Свищов, Лом, Велинград, Карлово и Панагюрище. 
Заделеният за тях ресурс е най-голям. Той е общо 
255,7 млн. евро, което е половината от средства-
та. На всеки един град се падат по 8,8 млн. евро.

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

Проектите, които ще се финансират, са разра-
ботени на база интегрираните планове за градско 
възстановяване и развитие. Всеки един план е раз-
делен на три зони на въздействие – със социален, 
икономически и с обществен характер.

В този брой представяме проектите на Бургас. 
Градът си е поставил амбициозната задача да ста-
не черноморски лидер, като се превърне в източна-
та врата на Европейския съюз.  Мотото е „Бургас 
– град ТЕМПОТО“, което е акроним от съчетание-
то на думите - технологии, енергия, мениджмънт, 
промишленост, образование, туризъм, околна среда. 
Това е записано в интегрирания план за градско въз-
становяване и развитие на Бургас. Той е изработен 
от обединение „Устойчиво развитие за Бургас“, в 
което влизат „Иво Петров Архитекти“ ООД, Ню Ай 
АД и „Мапекс“ АД. Ръководител на проекта е арх. 
Десислава Евгениева.

Градът ще инвестира над 413 млн. лв. от еврофондовете до 2020 г.

През този планов пе-
риод Бургас успя да акуму-
лира значителен обем от 
европейски средства, кои-
то съществено промениха 
облика му. Градът спечели 
проекти за рекордните 3,6 
млрд. лв., от които вече 
е усвоил над 172 млн. лв. 
според системата за ев-
рофондовете ИСУН. Така 
Бургас се радва на ни-
ска безработица въпреки 
кризата. Няма и широка 
ножица между доходите 
на хората. По показателя 
среден разполагаем годи-
шен доход на домакинство 
Бургас е на второ място с  
4041 евро, като отстъпва 
единствено на София - 
4278 евро. Бургас е в до-

бра позиция и по един от 
най-важните показатели 
за стратегията „Европа 
2020” – този на отпад-
нали от образователна-
та система ученици. Те 
са само 6,2%, като пред 
него отново е само Со-
фия с 5,5%. Това, в което 
изостава морският град, 
са информационно-кому-
никационните технологии 
и привличането на компа-
нии с по-висока добавена 
стойност. Има и недос-
тиг на легла в болниците, 
а техниката е морално и 
физически остаряла. Друг 
недостатък е замърсява-
нето на въздуха.

В мечтите си жите-
лите на Бургас виждат 
града си чист и уютен, 
с добра организация на 
движението и лесен дос-
тъп, сочи проучването, 
направено в рамките на 
плана. Искат още ясно 
обособяване на истори-

ческата зона на града, 
като сградите да са без 
климатици и рекламни та-
бели на фасадите. Повече 
детски и спортни площад-
ки, млади и учтиви кадри 
в здравеопазването и ад-
министрацията. Мечтаят 
за музей на българското 
кино. „Представете си 
покривите на панелните 
блокове да се превърнат 
в дворове на малки апар-
таменти, къщички“, „да си 
направим частен коопера-
тивен пазар за различни 
зимнини“, „подземни гара-
жи за обществено ползва-
не под дворовете на учи-
лищата“, „домът на НХК 
– сцена под звездите“, „да 
се направи скейт парк“ и 

т.н. са част от предложе-
нията на бургазлии, като 
някои са намерили място 
в интегрирания план за 
градско възстановяване и 
развитие. 

В него са заложени 
седем специфични цели. 
Първата е доизграждане, 
модернизиране и поддър-
жане на транспортната и 
инженерно-техническата 
инфраструктура, която 
трябва да допринесе за 
подобряване качеството 
на живот. Втората е из-
граждане на нови паркове, 
зони за спорт и отдих, 
реконструкция и обновя-
ване на градските зелени 
пространства. Третата 
е създаване на вторичен 
градски център чрез из-
граждане и обновяване 
на обекти на социалната 
инфраструктура. Четвър-
тата залага на баланси-
раното развитие на тери-
ториите около езерата и 

съчетаване на екологични-
те изисквания с достъпна 
и привлекателна среда за 
отдих. Петата цели уве-
личаване на енергийната 
ефективност на сградния 
фонд. Шестата е създа-
ване на благоприятна и 
устойчива социална сре-
да с подобрен достъп до 
основните услуги и нови 
възможности за повишена 
регионална конкурентос-
пособност. Седмата цел е 
оптимизиране и ефектив-
но използване на социал-
ната и здравната инфра-
структура.

Планираните инвести-
ции възлизат на над 413 
млн. лв. до 2020 г. Голяма 
част от средствата се 
предвижда да се получат 
по няколко оперативни 
програми.  Над две трети 
от проектите ще се фи-
нансират по ОП „Региони 
в растеж“ (70%). За ВиК 
мрежата ще се разчи-

та на ОП „Околна среда“ 
(2,82%). За инвестиции от 
публично-частен харак-
тер се залага на финансо-
вия инструмент JESSICA 
– 5,35%. Със средства 
от новата Оперативна 
програма „Наука и обра-
зование за интелигентен 
растеж“ се предвижда да 
се покрият разходите за 
обзавеждане и оборудва-
не на образователната 
инфраструктура (1%). По 
ОП „Човешки ресурси“ ще 
се осигурят средствата 
за обзавеждане и оборуд-
ване за обектите в соци-
алната инфраструктура, 
както и разходите, свър-
зани с предоставянето на 
социални услуги. Община 
Бургас ще осигури необ-
ходимите около 10% за 
съфинансирането на про-
ектите. 

Най-много инвестиции  
в зоната с обществена  
значимост – 194 млн. лв.

Най-много инвестиции 
са планирани в зоната с 
обществена значимост – 
над 194 млн. лв. Тя обхваща 
една десета от терито-
рията на Бургас – 395 хек-
тара, като в нея живеят 
над 40 600 души. Там по-
падат знаковите места 
за града – центърът, жк 
„Възраждане“, Приморски-
ят парк, парк „Езеро“ и 
Атанасовската коса. 

Най-много средства 
ще бъдат насочени към 
благоустрояване на град-
ската среда. Около 23 
млн. лв. са предвидени за 
ремонт на улиците в цен-
търа и Приморския парк. 
Сред приоритетните 
проекти е завършването 

на градското ларго – ул. 
„Александровска“ .  Към 
този момент е изпълнен 
първият етап от жп гара-
та до пл. „Тройката“. Има 
проектна готовност той 
да бъде завършен до края 
на ул. „Александровска“, къ-
дето преминава бул. „Сан 
Стефано“. Един от голе-
мите проекти е този за 
превръщането на ул. „Бо-
гориди“ в изцяло пешеходна 
до Морската градина. За 
целта крайморският бул. 
„Демокрация“ ще премине 
подземно в този участък. 
Ще бъдат ремонтирани 
още важните улици „Алек-
сандър Батенберг“ и „Цар 
Симеон I“. Плановете са 
ударният ремонт на ули-
ците в кв. „Възраждане“ да 
стане през 2015-2016 г., а 
след това да се пристъпи 
и към улиците между пло-
щад „Св. св. Кирил и Мето-
дий“ и Приморския парк.

Заложено е обновяване 
на алеите и достъпа до 
парк „Езеро“ за около 5 млн. 
лв. С помощта на публично-
частното партньорство 
там ще бъде изграден оке-
анариум за 4 млн. лв.  Пла-
нирано е и строителство-
то на подземен паркинг за 
80 автомобила.  

Проектът, който доби 
популярност като „Супер 
Бургас“, се очаква да запо-
чне през 2017 г. Той е за 72 
млн. лв. и е свързан с мор-
ската гара, изграждането 
на терминал за круизни 
кораби и нова жп гара на 
две нива. 

Обществените сгра-
ди в зоната ще бъдат 
подложени на „енергийна 
операция“, като в плана 
са включени областната 
дирекция на МВР, Изпъл-
нителна агенция „Военни 
клубове и военно-почивно 
дело“, Младежкият култу-
рен център, основните 
училища. Предвижда се из-
граждане на библиотека и 
музей на съвременното из-
куство в сградата на би-
вшата Немска болница за 
2,6 млн. лв. По финансовия 
инструмент  JESSICA се 
планират и изложбени екс-
позиционни площи – „Фло-

Така ще изглеждат парк „Езеро” 
и Атанасовската градина
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ра“, в Приморския парк, и 
сграда за Бургаската ху-
дожествена галерия.

Зоната за икономическо 
развитие – една трета от 
територията на града

Зоната за икономиче-
ско развитие е с най-голям 
териториален обхват – 
1370 хектара, което е една 
трета от Бургас. В нея по-
падат териториите с пре-
обладаващи промишлени, 
логистични и бизнес дей-
ности. Тук са промишлени-
те зони „Сарафово“, „Ме-
ден рудник“, „Север“ и Юг“, 
кварталите „Акациите“ и 
„Победа“, както и част от 
пристанище Бургас – кар-
го терминалът, терминал 
запад и 2А. 

Тази зона има нужда 
от спешна модернизация 
на съществуващата ин-
женерна инфраструкту-
ра и изграждане на нова 
там, където липсва. За 
благоустрояване на град-
ската среда са планирани 
45 млн. лв. С тях ще се 
финансира изграждането 
на нови улици и ремонт на 
старите, както и стро-
ителството на паркинг 
със 153 места. Заложено 
е и изграждането на експо 
център в южната промиш-
лена зона, на терен до но-
вия пътен възел юг. Той ще 
е с изложбени простран-
ства, конферентни зали, 
лаборатории за иновации.

Обновяване на гребния 
канал „Вая“ и строител-
ство на спортно училище 
са другите два големи про-
екта в икономическата 
зона. Заложен е и нов парк, 
който трябва да изникне 
до преливниците на Ман-
дренското езеро, с атрак-
циони и спортни площадки. 
Така ще се реши пробле-
мът с отдиха на живеещи-
те в кв. „Меден рудник“. В 
непосредствена близост 
до новия парк е предвиде-

но да се направи и картинг 
писта с обслужващи сгра-
ди, като околните улици 
ще бъдат ремонтирани. 

Проектите, свързани 
с градския транспорт в 
зоната, предвиждат ре-
монт на автогара запад 
и изграждане на буферен 
паркинг.

Зоната със социален 
характер става вторичен 
градски център

В зоната със социален 
характер влизат основно 
жилищни квартали – „Ме-
ден рудник“, „Акации“, „Ба-
нево“, „Братя Миладинови“, 
„Ветрен“, „Възраждане“, 
„Горно Езерово“, „Долно 
Езерово“, „Лозово“, „Побе-
да“, „Сарафово“, „Славей-
ков“ и други, в които жи-
веят близо  40 000 души.  
Планираните инвестиции 
в зоната възлизат на над 
100 млн. лв., като основни-
ят приоритет предвижда 
кв. „Меден рудник“ да се 
оформи като вторичен 
градски център с ново 
кметство,  обновени учи-
лища и дворни простран-
ства и нови паркове. За 
живеещите в тези квар-
тали най-важното е да се 
подобрят средата на жи-
вот, транспортната ин-
фраструктура и сградният 
фонд, показва проучването 
в района.

Най-много средства ще 
бъдат насочени към ремон-
та на уличната мрежа, коя-
то е в лошо състояние. На 
практика само две – бул. 
„Захари Стоянов“ и улица-
та до болница „Черномор-
ска“, са в добро състояние. 
Останалите 30 улици са в 
лошо, а „Въстаническа“ и 
„Кооператор“ – в трагично. 

Освен  ремонта на 
уличната мрежа като при-
оритетна инвестиция е 
изведено и цялостно ус-
тройство на лесопарк 
„Капчето“ и парк „Шилото“, 

изграждане на кейове за 
наблюдения и разходка на 
брега на Бургаското езеро, 
обособяване на пешеходни 
пътеки по ул. „Захари Сто-
янов“ и разклона към кв. 
„Горно Езерово“.  Нови дет-
ски и спортни площадки, 
велоалеи и паркинги.

Другата група проекти 
е свързана със спортната 
инфраструктура в района. 
Заложено е изграждане на 
спортен комплекс с басейн, 
многофункционална зала и 
открити спортни игрища 
на стойност 8,8 млн. лв., 
както и открити игрища и 
тенис кортове. И за два-
та проекта ще се търси 
финансиране от JESSICA 
и ли  публично - частно 
партньорство. Отреден е 
и терен за изграждане на 
спортни съоръжения, ако 
има частен интерес. 

В два от кварталите, 
където живее в лоши ус-
ловия предимно ромско на-
селение, е заложено 5% от 
средствата за Бургас по 
ОП „Региони в растеж“ да 
отидат за изграждането 
на социални жилища.

В образователната 
инфраструктура проек-
тите са насочени към 
разширение и рехабили-
тация на детски градини 

и общински училища. Пла-
нът предвижда сградата, 
където сега се помещава 
Четвърто РПУ, да се пре-
върне в детска градина, а 
полицаите да се премес-
тят в сградата на данъч-
ните. Заложено е да бъдат 
изградени нови корпуси на 
детските градини „Надеж-
да“ и „Чайка“.

По отношение на кул-
турната инфраструктура 
в зоната се предвижда из-
граждане на сцена на от-
крито, многофункционална 
сграда и ритуална зала за 
близо 7 млн. лв., нов култу-
рен център с библиотека 
и читалище за 1,2 млн. лв.

Обновяване на панелните 
блокове за 40 млн. лв.

Извън трите зони за 
въздействие Бургас е за-
ложил и доста амбициозна 
програма за обновяване на 
жилищните блокове в це-
лия град. За целта са от-
делени 40 млн. лв. За срав-
нение почти същата сума 
беше заделена през този 
планов период за цялата 
страна. Амбицията на об-
щината е поне 1200-1500 
жилища да имат нов облик 
и да станат енергийно 
ефективни. 

2014/2015 

Обновяване на централната градска част – 
13 млн. лв.

Обхват: ул. „Александровска“, ул. „Богориди“, бул. „Княз 
Батенберг“, ул. „Цар Симеон I“, ул. „Алеко Константинов“, 
ул. „Георги Кирков“, подземно преминаване на бул. „Демо-
крация“, ул. „Петко Каравелов“, ул. „Войнишка“, ул. „Пейо 
Яворов“, ул. „Морска“, ул. „Възраждане“, ул. „Антим I“.

Финансиране: ОПРР – 8,6 млн. лв., ОПОС – 2,52 млн. лв., 
община Бургас – 1,96 млн. лв.

2015/2016 

Обновяване на жк „Възраждане“ – 11 млн. лв.
Обхват: бул. „Княгиня Мария-Луиза“, ул. „Фердинан-

дова“, ул. „Уилям Гладстон“, ул. „Дебелт“, ул. „Св. Патри-
арх Евтимий“, улуци в междублоковото пространство 
– „Македония“, „Пробуда“, „Христо Фотев“, „Цар Самуил“, 
„Шейново“, „Васил Левски“, „Цариградска“, „Ивайло“, рекон-
струкция на пл. „Жени Патева“, обновяване на зелените 
площи – между ул. „Дебелт“, „Л. Каравелов“ и „Мария-Луи-
за“, между „Л. Каравелов“, „Цар Калоян“, „Васил Левски“ и 
„Дебелт“. Ремонт на улица „Св. Климент Охридски“, ул. 
„Цар Асен”, Борисова градина, зеленото пространство 
между „Шейново“, ул. „Климент Охридски“, ул. „Св. Патри-
арх Евтимий“ и „Цариградска“ (зад операта), ул. „Христо 
Фотев“, обновяване на междублоковото пространство 
между бул. „Сан Стефано“ и ул. „Христо Фотев“ - от 
бл.107 до бл.130.

Финансиране: ОПРР –  8,9 млн. лв., ОПОС –  431 хил. лв., 
община Бургас – 1,65 млн. лв.

2015/2016 

Ремонт на алеите в парк „Езеро“ с подземен пар-
кинг  – 6,48 млн. лв.

Финансиране: ОПРР – 5,19 млн. лв., ОПОС – 315 хил. лв., 
община Бургас - 972 хил. лв

2016/2017 

Ремонт на центъра и Приморски парк – 14 млн. лв.
Обхват: ул. „Св. св. Кирил и Методий“, ул. „Проф. д-р 

Асен Златаров“, втори етап на облагородяване на меж-
дублоковите пространства между ул. „Христо Фотев, 
ул. „Цар Самуил“, ул. „Пробуда“, ул. „Любен Каравелов“, ул. 
„Оборище“, ул. „Средна гора“, ул. „Константин Фотинов“, 
реконструкция на историческото ядро на Приморски парк 
и южната част, обновяване на зелените площи на „Сан 
Стефано“, „Стефан Стамболов“, ул. „Софроний Врачан-
ски“, ул. „Силистра“, ул. „Генерал Скобелев“, ул. „Поморий-
ска“, ул. „Пробуда“, ул. „Л. Каравелов“ и част от бул. „Хрис-
то Ботев“.

Финансиране: ОПРР – 11,7 млн. лв., ОПОС – 195 хил. лв., 
община Бургас – 2,1 млн. лв.

2017/2018 

Обновяване на ЦГЧ и Приморски парк, 2 етап – 
6,22 млн. лв.

Обхват: бул. „Сан Стефано“, ул. „Филип Кутев“, ул. 
„Граф Игнатиев“, ул. „Гео Милев“, ул. „Конт Андрованти“, 
ул. „Д-р Нидер“, ул. „Лермонтов“, ул. „Успенска“, ул. „Иларион 
Макариополски“, ул. „Отец Паисий“.

Финансиране: ОПРР – 4,68 млн. лв., ОПОС -  602 хил. лв., 
община Бургас - 933 хил. лв.

2018/2019 

Обновяване на комплекс „Възраждане“ - 1,8 млн. лв.
Обхват: ул. „Георги С. Раковски“, ул. „Елин Пелин“, ул. 

„Хан Крум“, бул. „Иван Вазов“.
Финансиране: ОПРР – 1,12 млн. лв., ОПОС – 421 хил. лв., 

община Бургас – 272 хил. лв.

2019/2020 

Обновяване на центъра и Приморски парк, 3 етап 
– 5,68 млн. лв.

Обхват: ул. „6 септември“, ул. „Поп Грую“, ул. „Юрий 
Венелин“, ул. „Иван Богоров“, ул. „Пиротска“, ул. „Георги 
Шангунов“, ул. „Константин Величков“, ул. „Екзарх Йосиф“, 
ул. „Странджа“, бул. „Демокрация“, ул. „Милин камък“, ул. 
„Георги Кондолов“, ул. „Райна Княгиня“, ул. „Емил де Лаве-
ле“, ул. „Крали Марко“, ул. „Зора“, ул. „Трайчо Китанчев“, ул. 
„Шипка“, ул. „Страхил“, ул. „Неврокоп“, ул. „Михаил Герджи-
ков“, ул. „Поп Георги“, ул. „Тутракан“, ул. „Трапезица“.

Финансиране: ОПРР – 3,59 млн. лв., ОПОС – 1,21 
млн. лв., община Бургас - 848 хил. лв.

2017-2020 

Зона за обществен достъп Бургас („Супер Бургас“) 
- 72 млн. лв.

Финансиране: ОПРР – 61,6 млн. лв., община Бургас – 
10 млн. лв.

Зоната със социален характер

Групи проекти   Стойност 
 в млн. лв.

Благоустрояване на градската среда 224,0
Обновяване на обекти от публичната 
инфраструктура 34,0
Обновяване на обекти на образованието 34,0
Обновяване на социалната 
инфраструктура  14,0
Обновяване на обекти на културата 32,0
Обновяване на спортна инфраструктура 12,7
Обновяване на многофамилни жилищни сгради 40,0
Строителство на бизнес и индустриални 
терени и сгради 13,3
Интегриран градски транспорт 7,5
Общо 411,5
Източник: ИПГВР-Бургас 
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Загубите от допуснати грешки 
няма да са под 40 млн. евро

Десислава Бакърджиева

„Настоящата 2014 г. ще 
бъде силна за Оперативна про-
грама „Околна среда” (ОПОС). 
От една страна, заради ак-
тивното изпълнение на ОПОС 
2007 – 2013 г. Голяма част от 
договорите бяха сключени ми-
налата година и на практика 
изпълнението на повечето про-
екти по някои оси от програ-
мата се реализира в момента. 
Това, че сме в период на пре-
къснати плащания по ОПОС, 
прави задачата още по-трудна 
и окончателното приключване 
на програмата ще бъде сериоз-
но предизвикателство. Всичко 
това върви в паралел с подго-
товката на ОПОС 2014 – 2020. 
Трябва да е ясно, че този про-
грамен период се отличава от 
предишния заради изискването 
политиките по околна среда и 
по изменение на климата да на-
мерят мястото си във всички 
оперативни програми както на 
ниво програмиране, така и на 
ниво изпълнение”. С тези думи 
министърът на околната сре-
да и водите Искра Михайлова 
откри семинар на тема „Опера-

тивна програма „Околна среда 
2014 – 2020 г.”, който се прове-
де в Правец.

По думите й, третият ва-
риант на оперативната про-
грама за новия период е готов 
и предстои да бъде изпратен 
за съгласуване в Брюксел, като 
бюджетът ще бъде по-висок 
спрямо обявения през август 
м.г. Той ще е малко под 2 млрд. 
евро, но все още не е ясно как 
тези средства ще бъдат раз-
пределени по осите. Очаквани-

ята са най-много субсидии да 
получи сектор „Води”.

Искра Михайлова не про-
пусна да коментира и пробле-
ма със спрените плащания по 
ОПОС. „Случаят с прекъсна-
тите средства не е уникален. 
Това става навсякъде в ЕС. До 
края на март трябва да при-
ключим тази тема. В момента 
се проверяват 195 договора по 
проекти, които са сключени 
между изпълнители, подизпъл-
нители и бенефициенти в пе-
риода 2010 – 2013 г. Проверка-
та ще установи процента на 
грешката при провеждането на 
обществените поръчки. Добра-
та новина е, че такива грешки 
са допускани главно в договори 
за техническа помощ, консул-
тантски услуги, информация и 
публичност. Тоест за договори, 
които са с ниски стойности. 
При всички случаи обаче загу-
бите няма да паднат под 40 
млн. евро. Това е оптимистич-
ният вариант на МОСВ. Наша-
та амбиция е в началото на 
март да приключи проверката 
на извадката от договорите по 
програмата. В рамките на ме-
сеца да проведем съгласуване с 
европейската агенция за одит 
на средствата, да информира-

Снимки авторът

Пречиствателната станция за отпадни 
води на Ябланица ще бъде въведена в екс-
плоатация до месец. В момента в съоръже-
нието се правят техническите проби и се 
подготвят документите за разрешение за 
ползване. Акт 15 е готов и се очаква да бъде 
подписан. След като бъдат получени всич-
ки лицензи, пречиствателната станция ще 
стане собственост на Община Ябланица и 
тя ще може да прехвърли управлението на 
„ВиК Ловеч”. Това съобщи кметът на Ябла-
ница инж. Иван Цаков пред журналисти и 
експерти от МОСВ, които посетиха новото 
съоръжение.

Проектът „Рехабилитация и доизгражда-
не на канализационна и водопреносна мрежа 
и пречистване на водите на гр. Ябланица: I 
етап – изграждане на ПСОВ” е на стойност 
8,5 млн. лв. Приносът на общината е 50 хил. 
лв., а останалите средства са от ОПОС. 
Кметът посочи, че до момента са разпла-
тени 6,5 млн. лв. Останалите 2,3 млн. лв. ще 
бъдат преведени до края на март.

Водният проект на Ябланица е изпълнен 
на два етапа. Първият е включил изграж-
дането на довеждащ колектор с дължина 
4 км, който е присъединил всички канали-
зационни отклонения на домакинствата. 
Това е станало с помощта на 120 шахти. 
Вторият етап е обхванал строителството 
на пречиствателната станция за отпадни 
води за 5000 еквивалент жители. За целта е 
избрана площадка от 2,5 дка в местността 

Цигански бряг, до яз. „Гаргулица”. Теренът, 
върху който е изградена пречиствателната 
станция, е скалист. Това е наложило взри-
вявания и е утежнило строителните дей-
ности, които са изпълнени от консорциум 
„Строй Еко Ябланица”. Обединението включ-
ва „Пътно строителство” – Добрич, „Клиър 
Системс” ЕООД – София, ДИЦ – Монтана, 
„Еко Аква Системс” – София, и чешкото 
дружество „Витковице Пауър Инженеринг” 
– Острава.

ПСОВ Ябланица е с три нива на очиства-
не. В нея влизат 16,5 – 17 л в секунда, които 
преминават през три етапа на преработка. 
Първата стъпка е механично очистване. На 
следващата фаза водата влиза в два биоба-
сейна за биологично пречистване. Последна-
та стъпка е вторично утаяване. Избрана е 
чешката технология на „Витковице”, която 
гарантира 98% пречистване на водата.

С реализацията на ПСОВ Община Ябла-
ница е решила сериозен екологичен проблем. 
Преди изграждането на съоръжението от-
падната вода се е изливала в р. Ябленска. 
С изпълнението на проекта са разкрити и 
шест нови работни места в района.

Кметът на Ябланица коментира, че 
най-големите трудности по време на ре-
ализацията на проекта са били от финан-
сово естество. „Нашата община е малка, 
с бюджет 3,5 – 4 млн. лв. и няма свободни 
средства. Затова избягваме да участва-
ме в проекти, в които има съфинансиране. 
Малките общини нямат достатъчно капа-
цитет за управление на такива дейности. 
Нямат и специалисти, затова е необходимо 
да се използват услугите на външни кон-
султантски фирми”, заяви инж. Цаков. Той 
допълни, че следващите проекти, с които 
Ябланица има намерение да кандидатства, 
ще са свързани с подмяната на водопровод-
ната мрежа. 

Министърът на околната среда и водите Искра Михайлова откри семинар за Оперативна програма „Околна среда“ 
2014 – 2020 г., който се проведе в Правец
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Свилена Гражданска

Г-н Александров, благодаря ви, че първото ви 
интервю е във в. „Строител“. От няколко седмици 
заемате поста ръководител на Оперативна про-
грама „Околна среда“, в какво състояние заварихте 
структурата?

Не ми се иска да започваме с проблемите. Въпре-
ки това ще бъде безотговорно от моя страна, ако 
кажа, че няма такива. Но те са по-скоро предизви-
кателства, с които съм убеден, че ще можем да се 
справим. Важното е да бъдат дефинирани, за да се 
вземат и адекватни мерки за тяхното разрешаване. 
Тези предизвикателства имат както администрати-
вен, така и чисто организационен характер. В момен-
та се извършва анализ на процесите на база опита 
от настоящия програмен период при управлението и 
изпълнението на Оперативна програма „Околна сре-
да” 2007 - 2013. И въпреки някои пропуски и факта, че 
са спрени плащанията от страна на ЕС, с увереност 
мога да кажа, че всички проекти, които са в ход, се 
разплащат. Надявам се да продължим със същото 
темпо и през следващите седмици.  

Какви са първите ви стъпки, които предпри-
емате, за да оптимизирате работата на ОПОС?

Управляващият орган следва да подсили систе-
мите за управление и контрол – по-конкретно да по-
добри изпълнението в област та на обществените 
поръчки и най-вече да вземе мерки за преодоляване 
на рисковете при провеждането им. Освен това той 
следва да повиши качеството на насоките, които 
предоставя на бенефициентите, за да се предотвра-
ти възникването на нередности при търговете в 
бъдеще.

Одобряването на техническите решения на етап 
подготовка на предложенията спестява значител-
но времето за разглеждането им, което за инвес-
тиционните проекти е от съществено значение 
за изпълнението, а оттам и за самата оперативна 
програма.

За да се възстановят междинните плащания по 
програмата от ЕК, трябва да се направи анализ на 
проектите. Докъде стигнахте и какви са първите 
резултати?

Все още не е взето решение кой подход да се из-
бере при санкционирането на общини, при които са 
установени нарушения. Той трябва да бъде избран 
от министерството на база на информацията, коя-
то ще предостави управляващият орган на ОПОС. С 
оглед на това ръководството на ведомството ще 
може да вземе информирано решение по два вариан-
та. Единият е да се направи повторна проверка на 
всички договори с изпълнители, по които няма нало-
жени финансови корекции в максимален размер, като 
се акцентира върху посочените в писмото на Евро-
пейската комисия области. Втората възможност е 
преглед на извадков принцип. На тази база ще бъде 
преценено кое носи по-голям риск – дали налагането 
на индивидуални финансови корекции, т.е. на всеки 
един бенефициент, при който е открит проблем с 
проведената обществена поръчка, или ще бъде 
предприето действие по налагане на плоска санкция 
върху сертифицираните разходи през тези години. 
Смятаме, че е целесъобразно изпълнителната аген-
ция „Одит на средствата от Европейския съюз“ да 
определи дали извадката да бъде направена на база 
само на договорите над праговете или на база всички 
сертифицирани разходи.

Разкажете ни повече за т. нар. малък проект за 
рекултивация на депата. Кои обекти ще обхване?

Този проект е насочен към изпълнение на дей-
ностите по закриване и рекултивиране на общински 
депа за битови отпадъци, които не отговарят на 
нормативните изисквания. Бенефициент по него 
е ПУДООС. Съгласно проекта ще бъде извършена 
техническа и биологична рекултивация на нарушени 
терени. Планираният край за изпълнението на дей-
ностите е средата на 2015 г. В резултат на него се 
очаква да бъдат рекултивирани и закрити минимум 
37 общински депа, ще бъде подобрена жизнената 
среда на населението на територията на общини-
те. Ще бъде пос тигнато намаляване на негативно-
то въздействие върху компонентите на околната 
среда - почви, атмосферен въздух, повърхностни и 

подземни води.

Как върви разплаща-
нето с бенефициенти-
те, а оттук и със стро-
ителите?

Спирането на плащанията от страна на Европей-
ската комисия към страната член не означава спи-
ране на изпълнението на проектите или спиране на 
плащанията по тях. Както вече споменах, ние продъл-
жаваме да изпълняваме обектите, като гарантираме 
средства от националния бюджет. 

Кои ще бъдат основните проекти, финансира-
ни по ОПОС 2014 - 2020?

Приоритетните оси на Оперативна програма 
„Околна среда”  2014 - 2020 ще бъдат запазени при-
близително такива, каквито са и в момента. Един от 
приоритетите ще бъде вод ният сектор, като ВиК 
инфраструктурата отново заема централно място. 
Приоритетните инвестиции, предвидени тук, са 
свързани на първо място с ангажиментите, които 
България е поела по отношение пречистването на 
отпадъчните води от населени места в агломерации 
с над 10 000 е.ж. и с над 2000 е.ж. Водещи за дефи-
ниране и приоритизиране на инвестициите във ВиК 
сектора ще са регионалните генерални планове и ин-
вестиционните програми към тях. Важно е да се от-
бележи, че ЕК поставя като приоритет мерките за 
ВиК инфраструктура в агломерации с над 10 000 е.ж. 

ОПОС 2014 - 2020 предвижда финансиране и на 
плановете, които се отнасят до подоб ряване качест-
вото на питейните води. Ще се влагат средства във 
водоснабдителните мрежи и съоръжения в райони с 
установен или прогнозиран воден стрес. Когато е 
технологично възможно и икономически целесъобраз-
но, в рамките на проектите следва да се предвиждат 
съоръжения за третиране на утайки от ПСОВ, вкл. 
на вече изградени ПСОВ. Изграждането на тези съ-
оръжения е важ но и от гледна точка на политиката 
за изменение на климата.

Сектор „Отпадъци” остава приоритетен, но в 
него ще се търсят гъвкави форми на финансиране 
на проекти. 

За опазване на биологичното разнообразие в 
страната се предвижда изпълнение основно на мерки 
в защитени зони от мрежата „Натура 2000”, както 
и за опазване на защитени видове и местообитания 
в защитени територии. Основната цел е спиране на 
загубата на биологично разнообразие. 

През следващия програмен период ще бъдат за-
сегнати и две нови теми - въздух и климат. В ОПОС 
се предвиждат по-стратегически мерки, свързани с 
мониторинга и управлението на тези процеси, за да 
може да се събира достатъчно достоверна информа-
ция за това, какво се случва, когато се предприемат 
определени мерки. 

С какво ще бъдете от полза на общините при 
кандидатстването през периода 2014 - 2020 г.?

В процеса на работа сме установили, че има 
голяма необходимост от подпомагането на бене-
фициентите при подготовката на проектните им 
предложения.

Надявам се през новия програмен период процеду-
рите за кандидатстване за евросредства да бъдат 
облекчени. Контролът също ще се засили, за да не се 
допускат стари грешки.

Какви са очакванията ви за ОПОС 2007-2013 
и ОПОС 2014 - 2020 г. през настоящата преходна 
между двата периода година?

Като се има предвид огромният обем от проек-
ти, които в момента са в изпълнение, надявам се го-
дината да бъде много активна, интензивна и, надява-
ме се, изпълнена с удовлетворение. Наред с това тя 
ще бъде и доста  трудна. Предизвикателствата са 
много, но аз съм убеден, че с общи усилия ще успеем 
да ги преодолеем.

Към настоящия момент сме получили комента-
ри от ЕК по изпратената втора версия на новата 
ОПОС 2014 - 2020 г. В края на януари беше проведена 
среща с представители на ЕК, след която съвместно 
със специализираните дирекции в министерството 
работата по текстовете на новата оперативна 
програма продължава. Амбицията ни е най-късно до 
средата на 2014 г. програмата да бъде одобрена.

Спиридон Александров, директор на дирекция 
„Кохезионна политика за околна среда“ към МОСВ: 

Проблемът с битовите отпа-
дъци в Ботевград вече е минало. 
Общината реши най-сериозната 
си екологична заплаха преди пове-
че от година. На 1 ноември 2012 г. 
беше въведено в експлоатация ре-
гионално депо за неопасни отпа-
дъци. Оттогава първата клетка 
на депото функционира успешно 
и събира по 10 т отпадъци дневно 
от общините Ботевград, Правец 
и Етрополе. Това стана ясно по 
време проверка на зам.-министъра 
на околната среда и водите Дин 
Онбаши.

По време на инспекцията 
той сподели, че е доволен от 
постигнатите резултати в Бо-
тевград. Депото за отпадъци 
там е един от двата напълно 
изградени и работещи обекта 
по ОПОС. Общата му стойност 
възлиза на 14,4 млн. лв. Това е 
вторият най-голям проект по 
„Приоритетна ос 2” на ОПОС 
след депото за неопасни отпа-
дъци „Садината” на Столичната 
община.

Регионалното депо на Бо-
тевград е разположено на площ 
от около 130 дка. То се намира 
на 2 км северно от града, в зем-
лището на с. Трудовец. Състои 
се от две клетки с обща площ 
62 450 кв. м. Първата е изгра-
дена напълно и е с полезен обем 
230 000 куб. м. Срокът й на екс-
плоатация е от 11 до 13 години. 
Втората клетка е с обем 250 000 
куб. м, но от нея са изградени 

85%. Тя ще бъде завършена напъл-
но, когато първата се запълни. 
Проектът за депото е изпълнен 
от обединение „Инфрастрой”, в 
което участват „Агробилд” АД, 
„Енерго Ремонт Строй” ЕООД и 
„Пътстрой-92” АД.

Кметът на Ботевград Ге-
орги Георгиев допълни, че пре-
ди половин година е започнало 
строителството на завод за 
преработка на битови отпа-
дъци. Обектът се изгражда на 
около 600 м край новото депо. 
Инвестицията ще надхвърли 
2 млн. лв. Тя е 100% частна, на 
българо-чешки консорциум. Оч-
аква се строителството на 
сепариращото предприятие 
да приключи до края на лято-
то. Според предварителните 
разчети след сортирането на 
отпадъците за депониране ще 
остават около 15 – 20%. По този 
начин ще се удължи експлоата-
ционният срок на двете клетки 
на регионалното депо.

Община Ботевград изграж-
да и ПСОВ за 20 млн. лв. Стро-
ителството е в напреднал етап 
и се очаква обектът да бъде 
завършен предсрочно, в края на 
2014 г. Общината работи и по 
проблема със старото сметище 
за отпадъци, което е разположе-
но на площ 72 дка. Проектът за 
закриването му е представен на 
МОСВ и очаква одобрение. За ре-
култивацията ще са необходими 
2,2 млн. лв.

ме комисията за резултатите 
от анализа и да се договорим 
за размера на санкциите. Надя-
вам се до края на март да въз-
становим плащанията”, заяви 
Михайлова.

По време на семинара от 
Министерството на околната 
среда и водите (МОСВ) пред-
ставиха напредъка по изпълне-
нието на ОПОС 2007 – 2013 г. 
Към 5 февруари 2014 г. догово-
рените средства възлизат на 
5,682 млрд. лв., което е 161% 
от бюджета на програмата. 
Изплатени са 1,72 млрд. лв., или 
48,8%. От МОСВ са убедени, че 
в рамките на следващия месец 
изплатените средства ще над-
хвърлят 50%. В изпълнение са 
213 проекта на обща стойност 
5,294 млрд. лв. Успешно са при-
ключили 145 проекта и са ус-

воени 228,4 млн. лв. Пуснати 
в експлоатация са 10 пречис-
твателни станции за отпад-
ни води (ПСОВ), изградени са 
151 км канализационна и 124 км 
водопроводна мрежа и 2 депа за 
отпадъци.

Данните  на  министер-
ството показват още, че през 
2013 г. са изплатени 870 млн. 
лв. Средствата в риск са близо 
55 млн. лв., но те все още не са 
загубени. До края на периода ос-
тава да бъдат въведени в екс-
плоатация още 50 ПСОВ. Да се 
изградят 1700 км ВиК мрежа, 10 
съоръжения за рециклиране, 11 
сепариращи и 19 компостиращи 
инсталации. Трябва да бъдат 
изградени 19 клетки за отпадъ-
ци и да се изпълнят 71 проекта, 
свързани с биоразнобразието, 
на стойност 334 млн. лв.
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Гл. ас. Борислава 
Манчева - Велкова, 
инж. арх. Петя 
Майданова, 
ВСУ „Любен Каравелов” 

Пешеходният мост се 
предвижда да се изгради 
при изкуственото езеро 
на Правец. Премостване-
то над водната площ е с 
размер 100 м. Съоръже-
нието ще свързва хотел-
ския комплекс и голф иг-
рището и ще се използва 
за преминаване на пеше-
ходци и колички за голф. 
Предложени са четири 
варианта за изпълнение 
на  пешеходни я  мост, 
като са търсени кон-
струкция и архитекту-
рен образ, които да имат 
емблематичен ефект за 
средата.  В  проекти-
те сме се стремили да 
свържем съоръжението с 
прилежащото застроява-
не около езерото и да го 
впишем в заобикалящата 
паркова среда. 

Изпълнението на пър-
вия вариант е с използва-
не на вантова конструк-
ция. Характерният образ 
на съоръжението се под-
чертава от 30 м пилон, 
от който излизат две 
конзолни заоблени пло-
щадки, обърнати в двете 
срещуположни посоки към 
голф игрището и към ва-
канционното селище, хо-
тела и магистралата. До 
площадките се достига 
посредством панорамен 
асансьор, спиращ на две-
те височини.

Погледът от тези ви-
сочини към езерото, зао-
бикалящата го планинска 
верига, голф игрището и 
хотелския комплекс би 
оставил незабравим спо-
мен у посетителите. За 
осигуряване на безопас-
ността при наблюдател-
ните площадки се пред-
вижда поставянето на 
защитни парапети.

При основното плат-
но за движение са пред-
видени три полукръгли 
уширения, където могат 
да се организират къто-
ве за почивка. Предвижда 
се поставяне на плаващ 
мостик в долната част 
на пилона, където може 
да спират лодки.

Основните елементи 
на съоръжението - коло-
ните на пилона, ветри-
лообразно разположени-
те ванти и платното 
за движение, ще се осве-
тяват през нощта и по 
този начин ще се виждат 
от гостите на хотела и 
преминаващите по ма-
гистралата.

Във втория вариант 
сме се стремили да по-
лучим по-изчистено ре-
шение, в което основ-
ните елементи са две 
леко наклонени една към 
друга дъги и платно за 
движение. С кръстоса-
ната мрежа от въжета, 
която държи платното 
на моста, и Х-образните 

укрепващи връзки между 
двете дъги сме търсили 
по-интересен образ на 
съоръже нието.

Плътният предпазен 
парапет се прибира на-
вътре, за да се осигури 
свързването на платно-
то с окачвачите. Плат-
ното за движение на ко-

лички е с ширина 300 см. 
Може да се изпълни от 
фигурен шприц бетон, а 
двете пешеходни пътеки 
с ширина по 75 см в два-
та края да са с дървена 
екстериорна настилка.

С  поставянето на 
осветителни тела при 
основните елементи на 
моста би се получил за-
помнящ се образ при на-

блюдение на съоръжение-
то през нощта.

И з явяването  му  в 
трети вариант във ви-
сочина се осъществява 
посредством 30 м дъга, 
преминаваща над цяло-
то платно за движение 
и стъпваща в двата про-
тивоположни края при 

опорите. Две по-малки 
дъги в средата и мрежа-
та от стоманени въже-
та между тях освен за 
укрепване на конструк-
цията допринасят за 
обогатяване на образа 
на моста. В допирната 
точка на трите дъги, в 
най-високата част на 
съоръжението, поставя-
ме стилизиран символ на 

комплекса - стик за голф 
и топка.

Предложените цвето-
ве в керемидено и бяло за 
металните дъги и въже-
тата целят да свържат 
съоръжението със съ-
ществуващия хотелски 
комплекс. Осветяването 
на дъгите, платното за 
движение и символа на 
комплекса ще позволи 
мостът да бъде наблю-
даван и през нощта от 
посетителите и преми-
наващите по магистра-
лата. 

За осигуряване на по-
глед на пешеходците от 
високо към езерото и за-
обикалящата го среда се 
прави второ наклонено 
платно за движение (6% 
наклон) над основното с 
ширина 220 см. В двата 
края на платното над 
стълбовете се правят 
кръгли площадки, където 
предвиждаме да се по-
ставят пейки и бетон-
ни кашпи с цветя. При 
по-ниската площадка за 
наблюдение предлагаме 
поставянето на арка с 
розови храсти, където 
посетителите могат да 
си направят снимки за 
спомен. 

Изкачването на вто-
рото ниво се осъществя-
ва посредством стома-
нобетонни вити стълби, 
разположени при двата 
стълба. За осигуряване 
на достатъчно място 
за разминаване на пеше-
ходци и колички за голф 
основното платно от 
450 см при двата стъл-
ба допълнително се уши-
рява.

За достигане до ниво-
то на плаващия мостик 
се прави стълба с едно 
право и едно вито рамо. 
От това ниво посети-
телите могат да се въз-
ползват от възможност-
та да плават с лодки в 
езерото и да достигат 
до плаващите сепарета.

Идеята в четвърто-
то решение е да се по-
лучи стилово единство 
между хотелския ком-
плекс и моста. Начупе-
ната дъгообразна форма 
на платното е вписана в 
заобикалящата паркова 
среда. 

Посредством арките 
с еднакви отвори от 20 м 
се постига ритъм от 
повтарящи се елементи. 

Петте арки се предвиж-
да да се облицоват с бе-
тонни панели с каменни 
плочи, които оформят 
дъгите. Облицовъчните 
каменни плочи премина-
ват и в настилката на 
платното за движение. 
Изборът на материала е 
съобразен с облицовките, 
използвани в хотелския 
комплекс.

Плавната  дъга  на 
моста допълнително се 
подчертава от дървения 
парапет, който следва 
формата й .  На някол-
ко места платното за 
движение е уширено и 
са предвидени места за 
сядане с форма, наподо-
бяваща конструкцията 
на моста, осветителни 
тела в старинен стил и 
кашпи с цветя.

Увитата около моста 
„панделка”, изпълнена с 
пространствена ферма, 
цели да наподоби дина-
миката на играта. Как-
то мостът прави връзка 
между двата бряга, така 
„панделката”  свързва 
конструкцията от мина-
лото с тази днес.

С  поставянето на 
осветителни тела при 
начупената форма на 
платното за движение 
и „панделката” би се по-
лучил неповторим образ 

при наблюдение на съоръ-
жението през нощта. 

Заключение

В проектите е търсе-
но с различни средства 
създаване на запомнящ 
се уникален вид на пеше-
ходния мост. Използва-
ните форми, материали 
и цветове при четирите 
варианта приобщават 
съоръжението към съ-
ществуващото застро-
яване на голф комплекса.

С начупената дъгооб-
разна форма в четвърти 
вариант пешеходният 
мост се вписва в сре-
дата като естествено 
продължение на движе-
нието на пешеходци и 
колички за голф от хо-
телската част към иг-
рището.

Стремили сме се да 
осигурим уширени я  с 
места за почивка, въз-
можности за достъп до 
площадки на различни 
нива за наблюдение на 
околния ландшафт и до 
кея за лодки на нивото на 
водата при първи и тре-
ти вариант. По този на-
чин съоръжението освен 
за преминаване създава 
и допълнителни възмож-
ности за посетителите 
на комплекса.
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При проектиране на сгради 
за отглеждане на ездитни коне 
най-често се прилага павилион-
ната планова схема, която поз-
волява обслужване на сградите 
със селскостопанска техника 
и осигуряване на двустранна 
евакуация. При подходящо раз-
полагане на конюшните дворо-
вете за конете са защитени 
от преобладаващите ветрове. 
В някои решения отделните 
сгради се свързват с топли 
връзки, където се разполагат 
обслужващи помещения.

На база на направени проуч-
вания намерихме изпълнени ко-
нюшни, свързани една с друга 
под различен ъгъл вместо ус-
поредно разположени.

Под ъгъл спрямо конюшнята 
е разположена втора сграда, в 
която се поместват стая за 
почивка, офиси, столова, вете-
ринарен пункт и склад за фу-
раж. Навесът, свързващ двете 
сгради, се използва за подго-
товка на конете.

Две конюшни с едноредни 
боксове се разполагат под ъгъл 
и по този начин се оформя въ-
трешен закътан двор, който се 
засенчва от големите конзолни 
стрехи. В този пример обслуж-
ващите помещения се разпола-
гат в ъгъла между двата обема 
и в края на сградата.

При разработване на курсов 
и дипломен проект са направе-
ни опити за нетрадиционни ре-
шения на конни бази с кръгова и 
дъгообразна планова схема. 

В три сектора от кръгло-
врата планова схема с вътре-
шен двор са разположени боксо-
вете за отделните групи коне. 
Конюшнята е решена с отделни 
хранителна и евакуационна (за 
излизане на дворове и почист-
ване) пътеки. Вътрешният 
двор се използва за открита 
тренировъчна площадка. 

При това решение обслуж-
ващите звена са проектирани 
в увеличени по площ сегменти 
с форма, получена от същия 
геометричен център. Единият 
издължен обем е решен на два 
етажа, а под навес се нами-
ра фуражното 
стопанство . 
На първо ниво 
от единия вход 
към улицата са 
приемната и 
съблекалните 
за посетители, 
а от втория са 
обслужващи-
те помещения 
за персонала. 
От приемната 
посредством 
стълба се дос-
т и г а  д о  и з -
ложбена зона, 
зала и бюфет с 
поглед към въ-
трешния двор. 

Във втория издължен обем са 
разположени закрит манеж, 
склад за седла и амуниции и 
подготовка на конете.

При обемното проектиране 
на дипломен проект е търсен 
общ проектантски подход, а 

именно динамични простран-
ствени форми за сградите, 
което се асоциира с движе-
нието на конете. В синхрон с 
пейзажното ситуационно ре-
шение (дъгообразни и кръгли 
форми) са конюшните, закри-
тият манеж, обслужващите 
сгради за персонала, фуражно-
то стопанство и селскосто-
панската техника. 

Сградата за отглеждане 
на коне е решена в сложна дъ-
говидна форма, функционално 
разделена на три основни зони: 
за ездитни коне, гостуващи ез-
дитни коне и кобили – майки с 
кончета. Предвидени са поме-
щения за подготовка на коне-
те и склад за седла и амуниции, 

покрит манеж за тренировки и 
ветеринарна лечебница. 

Конюшнята е с отделни 
хранителна и торищна пъте-
ки. Предвидена е топла връзка 
между сградата за отглежда-
не на животни и фуражното 
стопанство с помещения за 
персонала. Посредством слож-
ната форма на сградите се 
обособяват три защитени от 
ветровете озеленени двора за 
разходки на отделните групи 
коне.

Основните помещения в 
клубната сграда са организи-
рани около общ композиционен 
център, развит във вертикала. 

В клубната сграда, реше-
на на два етажа, се влиза от 

главен вход с козир-
ка и ветробран. От 
приемното фоайе се 
достига до  обще-
житие за треньори, 
зала за презентации 
и обучение и ресто-
рант. Към приемна-
та част са осигу-
рени информационно 

гише, санитарни помещения 
за посетители и достъп до 
рекреационна зона с озеленена 
част и водна площ, простран-
ствено свързана със залата 
за хранене на ресторанта. 
От централното рекреацион-
но пространство се достига 
до зала за коктейли. 

Предвижда се второсте-
пенен вход за хора, ползващи 
ездитни коне, със съблекални и 
общежитие за гости, свързани 
с централното рекреационно 
пространство посредством 
остъклена топла връзка. Меж-
ду тези части е оформен озеле-
нен вътрешен двор.

Кухнята, сервизните по-
мещения, келнерският офис и 

помещението за от-
падъци са разположе-
ни на кота +0,00, а 
складово-обслужва-
щата част е на кота 
-2,80 м.

На втория етаж 

посредством едно-
раменна дъгообраз-
на стълба или с па-
норамен асансьор 
се достига до кафе-
бар. Зареждането му 
става чрез подемник 
от складовата част 
на кота +0,00.

Проектирано  е 
централно атриум-

но пространство, обединяващо 
залите на първо и второ ниво. 
На кота +3,40 е разположена 
изложбена зала свързана с об-
щото пространство. Посред-
ством стълбата и асансьора 
може да се достигне и до озе-
ленена покривна тераса с по-
глед към хиподрума. 

Заключение

С използването на кръгова 
и дъгообразна планова схема се 
постига синхронизиране между 
природната среда и застроява-
нето. При първото проектно 
решение се осигурява компакт-
на структура с естествено 
осветление и добри функцио-
нални връзки. Откритата тре-
нировъчна площадка е ограде-
на от стените на конюшните. 
От второто ниво на бюфета 
се постига визуална връзка с 
вътрешния двор.

Второто решение показва 
по-богато развити обслужващи 
звена за посетители, помес-
тени в самостоятелна сграда, 
композиционно свързана с ком-
плекса за отглеждане на коне. 
Централното атриумно прос-
транство на клубната сграда 
обединява визуално отделните 

зали за посетители.
С използването на тези 

сложни форми на застрояване 
освен пластичност в архите-
ктурното решение се пости-
гат и панорамни погледи към 
околната среда.
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Планова схема и изгледи на конюшня във Фандо Лос Леонс, Осорно, Чили, архитекти: Ламарка Пабло и Томас Свет

Макет и разпределение 
на кота ±0,00 на конна 
база с кръгова планова 
схема (курсов проект)

Визуализация и интериорни погледи към 
атриумното пространство на клубната 
сграда (дипломен проект)
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Елица Илчева

В края на миналата година във ВСУ „Чернори-
зец Храбър“ се учреди браншово настоятелство на 
професионално направление „Архитектура, строи-
телство и геодезия”. В него участват 15 фирми, 
членове на КСБ, представители на Камарата на 
архитектите и на университета. То се ангажира 
да консултира академичното ръководство на две-
те катедри при разработването на нови учебни 
планове и програми, да съдейства за провежда-
нето на краткосрочни и дългосрочни практики и 
стажове, да подпомага изследователския процес.

Съветът е отворена структура, чиято цел е 
да гради новото поколение български строители – 
новатори с респект към традициите. Според доц. 
д-р инж. Милена Кичекова – ръководител катедра 
„Строителство на сгради и съоръжения”, създава-
нето му е доказателство, че ВСУ е приел предиз-
викателството да изведе обучението от рамките 
на теорията и да даде максимума от практически 
умения. 

За съпредседатели са избрани инж. Пламен 
Андреев – управляващ съсобственик на „Планекс 
Холдинг”, и доц. д-р инж. Милена Кичекова. Още за 
идеята в разговор с тях.

Доц. Милена Кичекова, ВСУ „Черноризец Храбър“: Инж. Пламен Андреев, „Планекс Холдинг“: 

Инж. Андреев, длъжник ли е 
образователната система на 
строителите?

Не ми допада формулировката 
„длъжник“. Нека университетът да 
си върши образователната дей-
ност. В бъдеще след завършване 
на образованието всеки млад чо-
век ще си поеме пътя в живота 
и професията. С участието ни в 
браншовото настоятелство ние 
по-скоро се стремим да консулти-
раме университетското ръковод-
ство по отношение на учебните 
програми и да осигуряваме въз-
можност за практики на реални 
обекти и в работещи фирми. Това 
ще доведе до по-бързо адаптиране 
на колегите. 

Преди няколко години повечето 
от завършващите студенти вече 
работеха в строителни фирми. 
Сега нещата са малко по-различ-
ни, но стремежът ни да сме полез-
ни на студентите и преподавате-
лите е факт. 

С какво освен с методическа 
помощ и осигуряване на стаж мо-
жете да бъдете полезни?

Ние споделяме опита и разви-
тието си на срещи със студенти-
те, помагаме при предоставянето 
на пособия и материали, планира-
ме да участваме и в преподаване-
то в неговата практическа насо-
ченост. 

Да кажем още, че се смятаме 
за добър партньор и винаги се от-
зоваваме с желание на поканите 
на университетското ръковод-
ство. Браншовото настоятел-
ство е наскоро учредено и мисля, 
че има много неща, с които бихме 
били полезни. От страна на уни-
верситета към нас са поканите за 
научни форуми, обучения за въвеж-
дане на стандарти и т.н. Нека да 
кажем, че взаимоотношенията са 
и в двете посоки. 

На една от последните ни 
срещи представихме свои идеи за 
допълващи модули в образовател-
ния процес, насочени към по-добра 
подготовка на бъдещите колеги в 
областта на мениджмънта, иконо-
мическите знания, запознаване с 
технологиите и съвременните ме-
тоди за организация и т.н. Може 
би трябва да търсим висшето 
училище и за научно решаване на 
конкретни проблеми в строител-
ството. Много възможности се 
крият и в ангажирането на учеб-
ното заведение при разработва-
нето на важни проблеми и идеи 
за развитието на Варна и в тази 
посока е необходимо да се срещ-

нем с общинското и областното 
ръководство, за да предложим въз-
можностите. 

Необходимостта от качест-
вени специалисти е безспорна. В 
условията на криза обаче едва ли 
е много лесно за фирмите да про-
веждат и обучения на студенти. 
Как се справяте с този проблем?

Намалелите инвестиции и 
недостатъчният брой обекти 
поставят сектора – от проек-
тантите до подизпълнителите 
– в трудни условия, за които е не-
обходим още по-висок професио-
нализъм и адекватност към сре-
дата. Наложи се по-задълбочено 
да анализираме и оптимизираме 
цени, организация, повишаване на 
производителността. Ние обаче 
произвеждаме продукт, който съз-
дава база на условията за живот, 
работа, производство, транспорт, 
спорт и т.н. за почти всички сфе-
ри на човешката дейност. Все 
повече се утвърждават принци-
пите на устойчивост и опазване 
на околната среда, рационалното 
използване на природните ресурси. 
Всичко това налага още по-сери-
озни изисквания към завършващи-
те специалисти, които могат да 
се озоват от страната не само на 
строителя, но и на инвеститора, 
общината, държавата и т.н. 

Какви са краткосрочните ви 
намерения в рамките на вашето 
сътрудничество с ВСУ?

Освен пряката ми работа във 
фирмата съм планирал да навляза 
повече в ежедневието на универ-
ситета. Заедно с доц. Кичекова да 
подберем конкретните задачи и 
да подготвим програма за работа 
на браншовото настоятелство. 
Ще се стремим да помогнем на 
Варненския свободен универси-
тет да надгражда обучението на 
студентите и да предоставим на 
строителния бранш все по-добре 
подготвени специалисти.

Доц. Кичекова, защо е важно 
за вас партньорството с фир-
мите?

За да бъдеш добър строител, 
са необходими и знания, и умения. 
Нашите студенти още в нача-
лото на своето обучение освен 
теоретичната подготовка имат 
възможност да участват в прак-
тики във фирми от бранша. Зато-
ва партньорството ни с бизнеса е 
много важно. Това е и причината да 
учредим браншови настоятелства 
към всяко от професионалните на-
правления във Варненския свободен 
университет. Тези структури ще 
дадат допълнителна възможност 
за пряко взаимодействие.

Какви са вашите добри прак-
тики в тази посока?

Над 2000 от нашите студен-
ти са преминали през практики в 
различни строителни фирми. Нещо 
повече, много от тях са получили 
предложение за работа и вече ра-
ботят по специалността си. Това 
ни дава основание да смятаме, че 
вървим в правилната посока.

От една страна, строителни 
инженери и експерти участват 
в създаването на учебните про-
грами, а успешните практики на 
студентите показват, че това е 
полезно, защото по този начин ние 
работим за тяхната професионал-
на реализация. От своя страна 
бизнесът получава квалифицирани 
специалисти, което намалява ин-
вестициите във въвеждащи обу-
чения на служителите. Но той 
разполага и с научен потенциал, 
който да работи по поставени 
проблеми. 

Това означава ли, че е реално 
образованието и бизнесът в об-
ластта на строителството да 
вървят ръка за ръка?

Да. Освен в процеса на получа-
ване на бакалавърска степен ние 
си сътрудничим и при създаването 
на магистърски програми, адапти-
рани към нуждите на бизнеса. Про-
веждаме и краткосрочни обучения, 
които имат за цел да повишат 
квалификацията на работещите 
в бранша и да представят нови-
те тенденции в развитието на 
сектора. Обменяме опит и с пред-
ставители на чуждестранни уни-
верситети, за да предложим един 
динамичен образователен продукт, 
тясно свързан с реалната среда.

Какво още трябва да напра-
вят двете страни?

Просто да не спират да обме-

нят идеи и да вървят ръка за ръка 
– само така ще се избавим от по-
грешните стереотипи за закосте-
нели университетски преподава-
тели и студенти без практическа 
подготовка. Науката и образова-
телната система са призвани да 
работят в полза на обществото, 
респективно на бизнеса, за да мо-
жем да се развиваме и да постига-
ме успехи. Те могат да предлагат 
авангардни решения, които да ге-
нерират реални печалби. 

Кои са най-интересните тен-
денции в развитието на строи-
телния бранш?

През последните години уси-
лено навлизат понятия като био-
архитектура и зелено строител-
ство, които са съществена част 
от устойчивата среда. Те са от 
ключово значение в периода 2014 – 
2020 г. за постигане на качествени 
промени, свързани с дълбоката ре-
новация на сградния фонд.

Изработването на интегри-
раните планове за възстановява-
не и развитие в духа на добрите 
европейски практики също е сред 
важните тенденции в бранша, кои-
то налагат обучението на качест-
вени експертни кадри за работа в 
тази област.

Нашата цел е да предлагаме 
на студентите възможност да се 
запознаят и справят с основни-
те принципи на устойчивост, да 
анализират опита от миналото и 
настоящето. Амбицията ни е да 
развиваме устойчивата архитек-
тура чрез модела на европейското 
образование, което дава възмож-
ност на студентите да разре-
шават реални проблеми в градска 
среда, да упражняват натрупаните 
знания и да ги приложат, така че 
да бъдат полезни на обществото, 
в което живеят.

Създадените интердисци-
плинарни екипи от студенти в 

специалностите „Архитектура”, 
„Дизайн за архитектурна среда” и 
„Строителство на сгради и съоръ-
жения” работят за решаването на 
сложните проблеми и глобалните 
предизвикателства не само в об-
разователна, но и в реална среда.

Успяват ли българските стро-
ители, от една страна, и универ-
ситетските преподаватели – от 
друга, да са в крак с новостите?

Смятам, че да. Една от кон-
кретните ни стъпки в тази по-
сока е създаването на първата в 
България магистърска програма, 
свързана с устойчивото градско 
развитие. Тя се реализира в парт-
ньорство с Българския съвет за 
устойчиво развитие (BGBC) – един-
ствената лицензирана организация 
у нас за провеждане на обучения по 
водещите международни систе-
ми за сертифициране на сгради и 
градски структури (DGNB). Наред 
с обучението в програмата наши-
те студенти имат възможност да 
участват в различни уъркшопове, 
свързани с реални задачи, зелени 
практики и иновативни проекти. 
Над 350 са преминалите обучение 
в областта на биоархитектурата. 
В него освен с бизнеса си партни-
раме и с учени от Италия, Холандия 
и Швейцария. За последните 6 го-
дини ние успяхме да създадем ново 
поколение строителни инженери и 
архитекти. 

Какво ви предстои в профе-
сионален план през тази година?

В краткосрочен план старти-
рат новите бакалавърски програ-
ми „ВиК” и „Пътно строителство” 
и магистърските програми „Стро-
ителен инженеринг” и „Устойчиво 
градско развитие”. Предстои ни и 
създаването на университетски 
център по строително инженер-
ство в един от големите българ-
ски градове. Той ще се фокусира 
върху обучението по специализира-
ни магистърски програми, адапти-
рани към нуждите на индустрията. 
В дългосрочен план ни предстои 
сериозна работа по новата про-
грама на ЕС за образование, обу-
чение, младеж и спорт „Еразъм+”. 
Тя предвижда изграждане на стра-
тегически партньорства с чужди 
университети, чиято цел е да се 
насърчат обмяната на опит и кон-
тактите с пазара на труда, както 
и реализирането на съвместни ма-
гистърски програми в областта на 
пожарната безопасност, брегово-
то инженерство и крайбрежната 
архитектура.
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От Огняново тръгва една от най-дългите водни магистрали на страната

Георги Сотиров

Зимата и този път не 
изненада Евгени Алексан-
дров, стопанина на язо-
вир „Огняново”, който се 
намира над едноименното 
село в Елинпелинската 
община. Не го изненада, 
защото такъв сняг за съ-
оръжението няма никакво 
значение. Само трябва да 
се изчисти от язовирна-
та стена, която иначе е и 
трасето на добре асфал-
тирания път през Голяма 
Раковица и Байлово към 
Подбалканския път.

Това говори за стра-
тегическото място на 
язовира - на хвърлей ка-
мък от най-важните пъ-
тища в Южна България 
- споменатия вече път за 
Бургас и автомагистрала 
„Хемус”. 

Евгени е завършил ме-
ханоелектротехникума на 
ул. „Стара планина” в сто-
лицата. Металургията е 
неговата професия, която 
е упражнявал 15 години в 
комбината „Кремиковци”. 

След  закриването  му 
става хидролог на язовир 
„Огняново”. Неслучайно 
казват, че момчетата и 
момичетата, завършили 
навремето техникуми, са 
дялани камъни. Стават 
за всичко,  за всякаква  
работа. 

Разговаряме отвън, до 
един от реперите на сте-
ната. Случихме ясен ден. 
Пред нас като на длан е 
цялото Софийско поле с 
Витоша и възвишенията 
на Вискяр планина.

След като от водов-
земната кула от години 
не се подава техноло-
гична вода към закрития 
металургичен комплекс, 
за какво се ползва това 
огромно съоръжение, кое-
то според известните 
данни е 

един от 30-те най-големи 
язовира в страната,

питам недоумяващо. 
„Наистина комбинатът 
вече не черпи вода от нас. 
Функцията на нашия язо-
вир е да поддържа балан-
са във водосбора на река 
Лесновска на определен 
контролен обем, както и 

да осигурява адекватно 
поведение на реката на-
долу по течението й през 
Софийското поле”, отго-
варя Евгени.

Сподел ям,  че  са мо 
преди седмица съм бил 
на строителството на 
дигата на тази река при 
с. Долни Богров, като му 
припомням, че през 2005 г. 
същата тази „палавница” 
направи сума ти поразии в 
Софийското поле.

„Значи сте наясно с 
нейния буен нрав при го-
леми валежи… Точно това 
следим. Сега е маловодие 
и изпускаме по 100 л вода 
в секунда, за да поддържа-
ме санитарния минимум в 
коритото на реката. Си-
гурно знаете, че селата 
надолу заустват мръсния 
си канал в нея и ако не са 
тези 100 л, коритото ще 
замирише доста неприят-
но”, обяснява хидрологът.

После казва, че язови-
рите са сложни съоръже-
ния, които се явяват мно-
гогодишни изравнители. 
Работата на техниците 
е да изпускат контроли-

рано вода.
 „Не можем да предиз-

викаме наводнения. През 
2005 г. стана точно об-
ратното. Изпускахме оби-
чайния санитарен мини-
мум и регулярно давахме 
началото на реката 500 м 
под язовирната стена. Но 
след с. Огняново водосбо-
рът на реката се форми-
ра от много капризни през 
сезоните и понякога дос-
та пълноводни притоци. 
Целият водосбор от ста-
ропланинския Мургаш - 
най-високия, 1687-метров,  
връх в Западна Стара пла-
нина, и от другата стра-
на, където р. Габра събира 
притоците си от Рила и 
Ихтиманска Средна гора, 
а и източният магистра-
лен канал, който тръгва 
от Панчарево и сега не се 
използва като напоително 
съоръжение - всичко това 
се напълни, преля и заля 
Софийското поле. Разбира 
се, и през нашия преливник 
изтичаше много вода…”, 
припомня си Евгени.

Ще допълня, че доста 
дълго време в региона би-
туваше разбирането, че 
язовирът е изпуснал ог-
ромно неконтролируемо 

количество вода и тя е 
била основната причина 
за наводненията. Само 
за илюстрация обаче ще 
вметна, че с. Огняново, 
което е точно под язовир-
ната стена, не пострада 
ни най-малко. 

„Технически това е не-
възможно“, пали се Евге-
ни. Язовирите са сериозно 
премислени и оразмерени 
съоръжения. И затова Бъл-
гария се гордее с такива 

паметници на  
най-добрите строителни и  
проектантски традиции,

 като язовир „Искър”, 
като каскадата „Белме-
кен - Сестримо”, като „Ба-
ташкия водносилов път”.

 В края на разговора ни 
става ясно, че този язовир 
има земно-насипна стена, 
като глината за нея е из-
копана от коритото на 
язовира преди завирява-
нето. По тези места се 
добива глина и за дигата 
на Лесновска река при с. 
Долни Богров. В момента 
в язовира има достатъч-
но свободен обем за вода 
дори и след обилните сне-
говалежи, дори при бързо 
снеготопене и при бурни и 

продължителни дъждове. 
При 32 млн. куб. м общ во-
ден обем свободният сега 
е около 10 млн. куб. м.

Евгени ме запознава с 
баща си, който се оказва 
кметът на селото. Ведна-
га използвам възможност-
та за бърз разговор. Алек-
сандър Стоилов се връща 
от оглед на аварирало съ-
оръжение на електропре-
носната мрежа. Екипите 
са започнали работата 
по отстраняването на 
повредите.

Първият ми въпрос 
към него, като ползвам из-
вестната информация за 
ситуацията около някои 
други язовири, е дали око-
ло техния в един момент 
може да се застрои вилна 
зона. „Този язовир е с на-
ционално значение. Това 
означава, че 

„Огняново” е държавна 
собственост и не може да 
се отдава под аренда, 

категоричен е кме-

тът. Поради това в него 
не могат да се развиват 
рибо производствени дей-
ности. Около него има 
задължителната серви-
тутна зона, която е съо-
бразена и с кадастралния 
план на региона и по ника-
къв начин не може да бъде 
нарушавана. 

„Аз разбирам въпро-
са ви като евентуална 
покана към инвестито-
рите. Да, те са добре 
дошли.  Инвестират и 
строят и в нашето село, 
и в съседното Караполци. 
Добре се разви Лесново, 
където има летище, на 
което обучават пилоти 
за малката авиация. Има 
и условия за туризъм - 
тракийските селища и 
надгробните могили по 
нашите места. До въ-
просното Лесново, край 
римския път, се е намира-
ла голяма пътна станция, 
наречена Бурагара. Да не 
говорим за общинския 
център Елин Пелин с не-
говите логистични цен-

трове и складови бази за 
най-големите търговски 
вериги”, описва региона 
кметът Стоилов. 

„Или вземете Муса-
чево, където се правят 
кожените тапицерии за 
автомобилните гиганти 
„Мерцедес”, „Ауди” и BMW. 
Кръстопътното място 
на Огняново, великолеп-
ната природа на Стара 
планина и на Ихтиман-
ска Средна гора - с други 
думи, нашите предци не 
са спали, когато Господ е 
разпределял благинките 
по земите ни.

Още повече че този 
край е едно от най-запа-

зените средища на шоп-
ската етнокултура - с  
типичния твърд говор, с 
характерните народни 
танци, песни и хумор”, 
смята Стоилов.

И това село плаща дан 
на бързата урбанизация. 
„Чакаме съботите и неде-
лите и лятото, за да се 
върнат при нас децата и 
внуците”, тъжен е в кон-
статацията си кметът.

„Нямаме училище, за-
творихме и детската 
градина“, намесва се в 
разговора ни синът Ев-
гени. Децата ни учат в 
с. Доганово, където се 
намира и най-старото 
килийно училище в района 
(от 1835 г.). Но пък стро-
им нови къщи, другоселци 
купуват имоти”, допълва 
Евгени.

Огняново е едно от 
малкото села с изцяло 
изградена канализацион-
на система още по вре-
мето, когато е строена 
язовирната стена. Няко-
гашните строители явно 
са били далновидни хора.

„Пием изворна вода 
от Стара планина, коя-
то блика изпод вековни 
букови гори. Евтина ни е, 
защото идва при нас гра-
витачно, но пък водопро-
водът е стар и създава 
проблеми. Впрочем така 
е и в другите села от на-
шия регион. Вкусна вода, 
но с проблемен 15 км во-
допровод…”, разказва за 
проблемите кметът. 

„Но едва ли знаете, 
че река Лесновска, тръг-
ваща на 500 м от язовир 
„Огняново”, се влива в Ис-
кър на края на Софийско-
то поле, от там в Дунав 
и после в Черно море. Така 
се формира една от най-
дългите водни магистра-
ли на страната“, допълва 
той с гордост.

Язовирът

В Огняново се строят и нови къщи

Евгени

От тук тръгва р. Лесновска

Снимки авторът
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Людмил Митакев

Рядко се среща човек 
на изкуството, който да 
не е скаран с математи-
ката. Талантливо изклю-
чение прави корейският 
дизайнер Хун Сеок Ким. 

Яхтата „Вороной”

Сложно е да се опре-
делят критериите за кра-
сота при изработването 
на плавателни съдове. Но 
вероятно на фона на яхта-
та „Вороной” на Ким  дори 
и най-скъпата би изглеж-
дала някак си бледо. Това 
е така, защото целта на 
твореца е била да създаде 
уникална външност. При 
моделирането на корпу-
са авторът е използвал 
т.нар. концепция за слу-
чайното геометрическо 
разстояние, разработе-
на от украинския мате-
матик Георгий Вороной. 
Същността на метода се 
заключава в раздробява-
нето на плоскости на час-
ти, което позволява да се 
правят максимално здрави 
структури с използването 
на минимално количество 
материали. Един от вер-
ните последователи на 
това течение е японецът 
Тойо Ито, носителят на 
наградата „Притцкер“ – 
архитектурната Нобелова 
премия в бранша за 2013 г. 

Използвайки концепци-
ята за декомпозицията, 
Ким сякаш обгръща пла-
вателния съд със стоти-
ци ефирни решетки. Този 
кораб е рай за богати. 
В необикновената кон-
струкция е вградена гор-
ната палуба, на която има 
малки зони за игра на голф 
и много джакузита. Точ-
но под тях в сенките се 
крие великолепна градина 
с огромен басейн. Каю-
тите пък предоставят 
всички удобства, за кои-
то можете да мечтаете. 
Дори спасителната лодка 
следва духа на този лукс и 
вероятно е най-удобната 
и скъпата по рода си. „Во-
роной” е дълга цели 125 м и 
широка 20 м. На нея удобно 
ще се чувстват 24 паса-
жери, обслужвани от еки-
паж от 32 души. 

„Моделът с решетки-
те на математика можем 
да открием навсякъде око-
ло нас, а и в собствения 
организъм. Например кле-
тъчните мембрани точ-
но възпроизвеждат този 
принцип. При проектира-
нето използвах примери 
от природата. За скиците 

бях вдъхновен от крилете 
на птица, клетките на 
растение и дори от кожа-
та на жирафа“, обяснява 
пристрастието си дизай-
нерът. 

След показването на 
модела авторитетното 
сп. „Шпигел” отбеляза, че 
Ким е стигнал върха на 
дизайна при яхтите. За 
сп. „Бизнес инсайдър” ав-
торът споделя: „Високо-
технологичният кораб на 
мечтите би паснал добре 

на водните простори и би 
изглеждал много по-спо-
лучливо от обичайните 
луксозни яхти на хората 
от висшето общество.” 

Засега обаче нито 
арабските шейхове или 
руските олигарси, нито и 
някой милиардер от САЩ 
са изявили желание да 
инвестират в произведе-
нието на модернистичния 
дизайн. Може би затова 
са виновни и планираните 
производствени разходи. 

Те сериозно биха наруши-
ли баланса на всеки су-
пербогат, тъй като всяка 
отделна част трябва да 
бъде изрязана от стомана 
и алуминий, и то с изклю-
чителна точност. Макар 
и засега проектът да е 
само концептуален, Ким 
все пак се надява скоро да 
бъде реализиран.

Следват още  
предизвикателства

Творецът не изоставя 
голямата си любов към 
морските съдове. Моде-
лът му за яхтата „Тофи“ 
например спечели неот-
давна авторитетната 
награда Millennium Yacht 
Design за своята нео-
бичайна форма и хитри 
екстри. Освен че има две 
спални, две палуби и хол с 
дансинг, най-долу е спрет-
ната малка стая с дупка 
в средата. За да пуснеш 
една въдица. Възпита-
никът на американския 
Университет за дизайн в 
Роуд Айлънд  тук е в друго 

амплоа. Сякаш 
е странствал 
из Космоса и 
т а м  н я к ъ д е 
между галак-
тиките е видял 
прототипа, за-
щото той бук-
вално действа 
като сигнал от 
извънземните. 

Я х т а т а 
„Конкорд“ нес-
лучайно носи 
името на френ-
ския суперса-
молет. На нея 

трябва да има всичко 
необходимо за почивка 
и комфорт – басейн, ки-
нотеатър, нощен клуб, а 
даже и собствен парк под 
открито небе. Тя даже ви-
зуално прилича на транс-
атлантическия лайнер. 
За разлика от скромна-
та, но екстравагантна и 
максимално ергономична 
„Тофи“ тук дизайнерът си 
признава, че е работил 
за изключително богати 
хора. Това обаче не нама-

лява артистичността на 
изпълнението му. Дължи-
ната на този плаващ ос-
тров е 117 м, а ширината 
– 13,5 м. Площта на всяка 
палуба е повече от хиляда 
кв. м, а те са три. Идеята 
на Ким е „Конкорд” да се 
превърне в плаващ хотел, 
странстващ от един ек-
зотичен остров до друг. 
За богатите обитатели 
ще има шест ВИП апар-
тамента с просторна 
тераса с панорама към 
водата. Те са свързани с 
атриум с огромен закрит 
басейн. Друг открит ба-
сейн има на горната палу-
ба. Той е разположен сред 
естествен парк с дърве-
та, храсти и зелена площ. 
В неговия край има пясъч-
на ивица, от която паса-
жерите могат да скочат 
директно в морето. За 
всеки случай дизайнерът 
е предвидил заграждение 
от мрежи, за да не се за-
губи някой.

Универсален творец

Ким не се занимава 
само с проектиране на 
скъпоценни яхти. Сред 
неговите уникални изде-
лия се намират и домашни 
уреди - роботи. 

Например на финала на 
конкурса Electrolux Design 
Lab той представя хрум-
ването си за миниатюр-
ни роботизирани палета. 
Те изскачат от майката 
прахосмукачка и следват 
заповедите от дистан-
ционното. Puppy Robotic се 
цели именно в домашните 
любимци и мърлявите им 
лапи - достатъчно е да 
закачиш предавателя за 
техния нашийник и глут-
ницата тръгва по петите 
им. Майката пък действа 
като зарядна станция и 
чинно изсмуква боклука от 
своето котило.

Easy Express Emotion 
Bed е концепция за легло, 
което наистина поражда 
емоции, точно както под-
сказва и името на модела.

То се състои от две 
части, които се свърз-
ват във форма на сърце. 
Елементите могат да се 
използват и като отделни 
легла. Моделът е създаден 
с идеята да помага на хо-
рата по-лесно да изразя-
ват своите чувства и на-
строения. Матракът може 
да е напълно хоризонтален 
или леко извит за повече 
удобство. Станал вече 
известен с дизайна на лук-
созни яхти, с уникалните 
концепции за Puppy Robotic 
и Easy Express Emotion Bed 
Ким се опитва да избяга 
от славата на проектант 
на плавателни съдове. И 
определено е успял.

Творецът, който няма 
проблем с точните науки

 „Вороной” би паснала добре на кея в Монако

„Тофи“ като сигнал от Космоса

Яхта или самолет

Легло за лесно изразяване 
на чувствата

Майката прахосмукачка и глутницата палета
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Людмил Митакев

България е страна на 
виното и розите. Затова не 
е за учудване, че още през 
далечната 1902 г. в Плевен 
е създаден Институтът 
по лозарство и винарство. 
Първото му име е Държавна 
опитна станция, а регионът 
в Северна България е опреде-
лен като подходящ по препо-
ръка на известния в Европа 
професор Пиер Виала от Па-
рижкия земеделски инсти-
тут. Това е петото научно-
изследователско учреждение 
в областта на лозарството 
и винарството в света след 
Русия, Италия, Франция и 
Унгария.

Първият управител идва 
от Франция

В началния период изсле-
дователската работа на 
станцията изцяло е подчи-
нена на задачата за спасява-
не на  лозите от болестта 
филоксера чрез въвеждане на 
технологията за присаждане 
и организиране на първите 
лаборатории у нас за научни 
изследвания на европейско 
ниво. Затова допринасят оп-
итът и научните знания на 
френския инженер агроном 
Изидор Боск, назначен за уп-
равител на станцията. Под 
негово ръководство се слага 
началото на  изследване на 
почвите в страната, проуч-
ване на местните сортове 
лози с интродуцираните ло-
зови подложки, на болестите 
и неприятелите по насажде-
нията, изследване на тех-
нологичните качества на 
вината.

Имали сме и рекорди

През 1965 г. България 
достига своя апогей, като 
заема първо място в света 
по износ на десертно грозде. 
Площите с десертни и вине-
ни сортове са над 2 млн. дка, 
произвеждани са над 100 млн. 
присадени вкоренени лози, 
от които половината за из-
нос. За периода 1970-1989 г. 
изследователската работа 
е основана на високостеб-
леното и широкоредово от-
глеждане на лозята и разра-
ботената на тази основа 
технология, за която колек-
тив на института получава 
правителствени награди и 
международни отличия. Тук 
са селекционирани 36 нови 
сорта. Разработени са тех-
нологии за производство на 
лозов посадъчен материал, 
грозде и вино, технологии 
за борба с болестите, не-

приятелите и плевелите. 
Създадена е и се поддържа 
най-голямата ампелограф-
ска колекция на Балканите 
с 1865 имена на сортове. 
Институтът е участник в 
европейската мрежа за съх-
раняване на растителните 
генетични ресурси.

Избата на Института 
по лозарство и винарство 
в Плевен е построена през 
1892 г. от французи. Тя при-
тежава една от най-ста-
рите и единствена по рода 
си колекция вина в България. 
Първенец е бутилка вино от 
реколтата през годината на 
основаването й. 

По старите шишета 
се забелязва на пръв поглед 
дебел пласт прах. Това е 
благородна плесен, специал-
но пренесена в плевенска-

та изба от Токай, Унгария. 
Известните вина от този 
регион придобиват част от 
специфичните си качест-
ва именно благодарение на 
тези бактерии, с които са 
покрити бъчвите.

Легендата за Трифон  
и традицията

Според православния 
църковен календар денят е 
посветен на св. великомъ-
ченик Трифон, който е роден 
около 225 г. в малоазийската 
провинция Фригия. Народни-
ят празник се нарича още 
Зарезан, Подрязан, Трихун, 
Трифко, Трифон пияница или 
Трифон чипия поради общо-
известната легенда за све-
теца, който отрязал носа си, 
когато отишъл да зарязва 

асмите. Денят се отбелязва 
и от градинарите, фермери-
те и собствениците на ме-
хани, кръчми и ресторанти.

В цялата страна тради-
цията се спазва от векове. 
В ранно утро стопанката 
омесва тесто, от което 
разточва лозници с нате-
жали от плод гроздове за 
украса на питата. Пригот-
вя пълнена с ориз или булгур 
кокошка. Поставя хляба и го-
збата в нова шарена торба 
и я дава на лозаря заедно с 
бъклица вино. Изпратени 
тържествено, мъжете се 
отправят към лозята. Щом 
всеки стопанин пристигне 
в своето лозе, той се об-
ръща към слънчевия изгрев 
и се прекръства три пъти. 
После отрязва първите три 
пръчки и полива мястото с 
червено вино, светена вода 
и пепел, запазена от Бъдни 
вечер. След като приклю-
чат работата си, мъжете 
си устройват шумни весел-
би и гуляи. Преди да седнат 
на общата трапеза насред 
лозята, те си избират цар, 
когото наричат с името 
Трифон. Най-възрастният от 
лозарите поставя в средата 
на трапезата китка боси-
лек, вързана с червен вълнен 
конец и три пръчки. На глава-
та на царя поставят корона. 
Мъжете го качват на каруца, 
която самите те теглят и 
по този церемониален начин 

обикалят лозята. През цяло-
то време царят благославя 
да се роди повече грозде и 
годината да е плодовита. 
Често някои от мъжете се 
скриват и питат: Трифоне, 
виждаш ли ме? А царят от-
връща: Наесен хич да не те 
виждам от грозде.

Вечерта той кани всич-
ки мъже в своя дом, където 
жена му е приготвила бога-
та трапеза. По традиция 
той е длъжен да почерпи и 
нахрани всички участници 
в зарязването. Вярва се, че 
ако царят и мъжете не си 
пийнат добре, реколтата 
от грозде и вино няма да 
бъде достатъчна. След Три-
фон Зарезан идва пролетта 
и лозарите няма да имат 
възможността така да си 
починат и да се съберат 
във весела компания. Поради 
това в българските села се 
празнува в продължение на 
три дни много шумно и ве-
село. 

Два сорта може да са 
шампиони

Според специалистите 
поне два от традиционните 
български сортове грозде 
имат огромен потенциал 
за по-значимо присъствие 
на световния пазар. Еди-
ният от тях е широката 
мелнишка лоза, отглеждана 
около границата с Гърция. 
Тя дава едно от любимите 
някога вина на Уинстън Чър-
чил. Известно е, че британ-
ският премиер всяка година 
поръчвал за себе си по 800 
литра от това прекрасно 
питие. Широката мелниш-
ка лоза е сорт, чиито вина 
често се купажират с по ня-
колко процента от друг вид 
с по-силна багрилност, за 
да подкрепят цвета им. Но 
за сметка на това те са с 
добре изградена структура, 
продължителен вкус, богат 
аромат и потенциал за от-
лежаване. 

Другият особено перс-
пективен сорт е маврудът, 
виреещ единствено в райо-
на на Асеновград. Виното 
от него е сухо и тежко, с 
аромат на горски плодове. 
Има наситен цвят, добре из-
градени танини и е с много 
висок потенциал за отлежа-
ване. Това е едно от вината 
с най-силни антиоксидантни 
свойства, по-силни дори от 
тези на каберне совиньон.

Мавруд за космонавти и… 
за вечна младост

Преди години се раз-
казваха легенди за произ-

ведените в България храни 
за космонавти. След раз-
секретяването на редица 
документи митовете се 
разсеяха. Оказа се, че освен 
храни учени от Българската 
академия на науките, Воен-
номедицинската и Селско-
стопанската академия са 
разработили и хапчета от 
мавруд специално за космо-
навтите. Те доказали пре-
възходните си качества за 
противодействие на ради-
ационната среда.

По време на аварията в 
ядрената централа в Черно-
бил, Украйна, пък всичкият 
мавруд е бил изкупен от САЩ 
и СССР. Тогава още много 
червени вина от България 
заминаха за чужбина, защо-
то те са доказан антиок-
сидант. Борят сърдечно-съ-
дови заболявания, деменция 
и рак. Неслучайно медици-
ната препоръчва приемане 
на умерена дневна доза от 
еликсира. В зависимост от 
телесната маса жените мо-
гат да употребяват 150-200 
милилитра, а мъжете - 250-
300 милилитра.

Специалистите каз-
ват, че маврудът, който 
расте само в България, е 
най-старият сорт грозде в 
света, отглеждан още от 
Античността. Името оба-
че е по-ново. То се свързва с 
легенда от времето на хан 
Крум. Заради прекомерната 
употреба на вино владете-
лят забранил засаждането 
на нови лозя и повелил да се 
изкоренят старите.

Една нощ един от лъ-
вовете на хана избягал от 
клетката. Сутринта краси-
вата дъщеря на българския 
владетел излязла на площа-
да пред двореца. В този мо-
мент към нея се втурнало 
животното. Изневиделица 
се появил снажен момък, 
който победил звяра. Мълва-
та за подвига стигнала до 
хан Крум и той пожелал да 
узнае от майка му как е от-
гледала такъв безстрашен 
син. Жената упорствала и 
дълго отказвала да сподели 
тайната. Ханът обещал, че 
нищо лошо няма да стори на 
сина й Мавруд. Тогава майка-
та признала, че е нарушила 
владетелската забрана и е 
запазила част от асмите в 
двора, от които приготвяла 
гъсто и силно червено вино. 
От него давала на сина си. 
Впечатлен от разказа на 
жената и от подвига на 
сина й, Крум отменил запо-
ведта си за изкореняване на 
лозята в държавата. И по-
велил сортът да се именува 
мавруд.

Трифон Зарезан е всенароден

Снимки ilv.my.contact.bg

Избран е царят 
на празника

Шествието се отправя рано сутрин 
към лозята

Най-старото вино в Плевен от 1892 г. и прекрасна серия от 1974 г.

Зарязването е почти като молитва
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This Invitation for Tenders follows the General Procurement Notice for this project which was published 
on the EBRD website, Procurement Notices (www.ebrd.com) on 09.10.2012.

Sofia Municipality, hereinafter referred to as „the Employer”, intends using part of the proceeds of a grant 
under Grant agreement 041 dated 26.07.2012 from the Kozloduy International Decommissioning Support 
Fund (KIDSF), administered by the European Bank for Reconstruction and Development (the Bank) and 
its own funds towards the cost of Energy Efficiency Improvements in Public Buildings in Sofia Municipality.

The Employer now invites sealed tenders from contractors for the following contract/s to be funded from 
part of the proceeds of the grant:

Implementation of energy efficiency measures in twenty six (26) public buildings located on territory of 
Sofia Municipality, divided into four lots as follows:

Настоящата покана за участие в открита процедура следва предварителното обявлениe за обществени 
поръчки, което беше публикувано на интернет страницата на ЕБВР в сектор „Известия за обществени 
поръчки” (www.ebrd.com) на 09.10.2012 г.

Столична община, наричана по-долу Възложител, възнамерява да използва част от безвъзмездните 
средства по грантово споразумение 041 от 26/07/2012 от Международен фонд „Козлодуй” (МФК), 
администриран от Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР, Банката), както и свои 
средства за покриване на разходите по изпълнение на проект „Прилагане на мерки за енергийна 
ефективност в обществени сгради на територията на Столичната община“. 

Възложителят отправя покана към потенциалните изпълнители да представят запечатани 
предложения и да участват в открита процедура, в резултат на която ще бъдат сключени договори, 
съфинансирани със средства по грантовото споразумение с МФК за изпълнение на следните дейности:

Прилагане на мерки за енергийна ефективност в 26 обществени сгради, намиращи се на територията 
на Столичната община, разделени по лотове, както следва:

LOT Building

Lot 1
(6 buildings)

Kindergarten № 8 „Tavriya”, region  „Krasno selo”
Kindergarten №80 „Prikazna Kalina”, region  „Krasno selo”
Kindergarten №145 „Balgarka”, region  „Krasno selo”
Kindergarten №93 „Chuden Svyat”, region  „Krasno selo”
Kindergarten №99 „Brezichka”, region  „Krasno selo”
School 51 SOU „Elisaveta Bagryana”, region  „Krasno selo”

Lot 2
(7 buildings)

Kindergarten №61 „Shareno petle”, region „Slatina”
Kindergarten №65 „Slanchevo Detstvo”, region Slatina
Kindergarten №23 „Zdrave”, region „Izgrev”
Kindergarten №133 „Zornitsa”, region „Izgrev”
Kindergarten №117 „Slantse”, region „Poduyane”
Kindergarten №104 „Moyat Svyat”, region „Oborishte”
School  4 OU „John Atanasov”, region „Iskar”

Lot 3
(6 buildings)

Kindergarten №75 „Sarchitse”, region „Mladost”
Kindergarten №14 „Karlson” , region „Mladost”
Kindergarten № 117 „Nadejda” , region „Mladost”
Kindergarten №10 „Cheburashka”, region „Studentski”
Kindergarten №12 “Liliya” , region „Studentski”
Kindergarten №79 „Slanchitse” , region „Studentski”

Lot 4
(7 buildings) 

Kindergarten №141 „Slavejkovi Polyani”, region „Lozenets”
School 122 OU „Nikolay Liliev”, region „Lozenets”
KindergartenZDG №16 “Musala”, region „Vitosha”
Kindergarten №106 „Knyaginya Mariya Luiza”, region „Serdika”
Kindergarten №7 „Detelina”, region „Triaditsa”
Kindergarten №2 „Zvanche”, region „Triaditsa” 
Kindergarten №40 „Prof. d-r Georgi Angushev”, region „Triaditsa”

Лот Обект

Лот  1
(6 обекта)

ОДЗ № 8 „Таврия”, район „Красно село”
ОДЗ № 80 „Приказна Калина”, район „Красно село”
ЦДГ № 145 „Българка”, район „Красно село”
ОДЗ № 93 „Чуден свят”, район „Красно село”
ЦДГ № 99 „Брезичка”, район „Красно село”
51 СОУ „Елисавета Багряна”, район „Красно село”

Лот 2
(7 обекта)

ОДЗ № 61 „Шарено петле”, район „Слатина”
ОДЗ № 65 „Слънчево детство”, район „Слатина”
ОДЗ № 23 „Здраве”, район „Изгрев”
ЦДГ № 133 „Зорница”, район „Изгрев”
ЦДГ № 117 „Слънце”, район „Подуяне”
ЦДГ № 104 „Моят свят”, район „Оборище”
4 ОУ „Джон Атанасов”, район „Искър”

Лот 3
(6 обекта)

ОДЗ № 75 „Сърчице”, район „Младост”
ОДЗ № 14 „Карлсон”, район „Младост”
ОДЗ № 117 „Надежда”, район „Младост”
ОДЗ № 10 „Чебурашка”, район „Студентски”
ОДЗ № 12 „Лилия”, район „Студентски”
ОДЗ № 79 „Слънчице”, район „Студентски”

Лот 4
(7 обекта)

ЦДГ № 141 „Славейкови поляни”, район „Лозенец”
122 ОУ „Николай Лилиев”, район „Лозенец”
ЦДГ № 16 „Мусала”, район „Витоша”
ЦДГ № 106 „Княгиня Мария-Луиза”, район „Сердика”
ОДЗ № 7 „Детелина”, район „Триадица”
ОДЗ № 2 „Звънче”, район „Триадица”
ЦДГ № 40 „Проф. д-р Георги Ангушев”, район „Триадица”

The energy efficiency measures to be implemented in the buildings include one or more of the following:
1. Insulation or change of the old thermal insulation of roofs, external walls, floors of the buildings in 

order to improve building thermal protection;
2. Replacement or adjustment of windows in order to reduce heat losses; 
3. Improvement of the ventilation system leading to heating balance of buildings with better thermal 

comfort;
4. Rehabilitation of heating substations, heating and hot water systems of the buildings;
5. Measures related to utilisation of the domestic hot water low potential residual heat;
6. Replacement of incandescent tungsten lamps with compact fluorescent lamps;
7. Improvement of the air conditioning systems.
The project scope also includes testing period and safety and operation instructions to personnel.  
The estimated duration of the project is 6 (six) months, but no later than 15.09.2014. The works at dif-

ferent buildings and lots are to be performed simultaneously, as far as needed to comply with the estimated 
deadline for completion of the project. 

Tenders are invited for one or more lots.  Each lot must be priced separately.  Tenders for more than one 
lot may offer discounts and such discounts will be considered in the comparison of tenders

Procurement will be carried out in accordance with EBRD Procurement Policies and Rules with the ex-
ception of country eligibility restrictions defined within the KIDSF Rules and is open to tenderers from 
the following Eligible Countries as of 1 February 2014: the EU member states, Switzerland and the EBRD’s 
countries of operation.

To be qualified for the award of a contract, tenderers must satisfy the qualification requirements specified 
in the Tender Documents. 

Tender documents may be obtained from the office at the address below upon evidence of payment of a 
non-refundable fee of 100 (one hundred) EURO or its equivalent in BGN. The method of payment will be 
direct deposit to the bank account below:  

Bank name:  Municipal bank, Sofia „Vrabcha” Financial Centre 
Account holder:  Sofia Municipality
IBAN: BG 81 SOMB 9130 31 33008301
BIC / SWIFT: SOMBBGSF
The tender documents may be received on hand at the specified address or will be sent by courier. Upon 

receipt of appropriate evidence of payment of the non-refundable fee, the documents will promptly be dis-
patched by courier; however, no liability can be accepted for their loss or late delivery. In addition, if re-
quested, the documents can be dispatched electronically after presentation by the prospective tenderer of an 
appropriate evidence of payment of the non-refundable fee. In the event of discrepancy between electronic 
and hard copies of the documents, the hard copy shall prevail. 

A register of potential Tenderers who have purchased the tender documents may be inspected at the ad-
dress below.

All tenders must be accompanied by a tender security. The amount and currency of the tender security 
shall be:

24,000 (twenty -four thousand) BGN for Lot 1;
24,000 (twenty -four thousand) BGN for Lot 2;
24,000 (twenty -four thousand) BGN for Lot 3;
24,000 (twenty -four thousand) BGN for Lot 4;
The Tender Security may be in the form of a bank guarantee or may be a deposit paid by a bank transfer 

to the following account:
Bank name:  Municipal bank, Sofia „Vrabcha” Financial Centre
Account holder:  Sofia Municipality 
IBAN:   BG 72 SOMB 9130 33 33008301
BIC / SWIFT:  SOMBBGSF
The tender security of a JVCA can be in the name of a partner of the JVCA on condition that the tender 

security clearly specifies the names of all partners of the JVCA and states that the Security is submitted for 
and on behalf of the JVCA. 

Tenders must be delivered to the office at the address below on or before 28 March 2014, 12:00 h. lo-
cal time, at 14:00 h they will be opened in the presence of those tenderer’s representatives who choose 
to attend. 

Street Address: 33 „Moskovska” Str., floor 1, Front Office
City: Sofia
Postal Code: 1000
Country: Bulgaria
Prospective tenderers may obtain further information, inspect and acquire the tender documents, at the 

following address:
Attention: Emiliya Zheleva – Director „European programmes and projects” Directorate, „Investments 

and Construction” division, Sofia Municipality, 
Street Address: 1 „Paris” Str., floor 2, room 1
City: Sofia
Postal Code: 1000
Country: Bulgaria
Facsimile number:  +359 293 77 558
Electronic mail address: ezheleva@sofia.bg

Мерките за енергийна ефективност, които ще бъдат осъществени в сградите, включват една или 
повече от следните дейности:

1.  Топлоизолиране на външни стени, покриви, подове и тавани на сградите.
2.  Подмяна или настройка на дограма с оглед намаляването на енергийните загуби в сградите.
3. Подобряване на вентилационната система, което води до намаляване на загубите от отоплението 

в сградите.
4. Рехабилитация/подмяна на абонатни станции, както и на системите за топла вода и отопление на 

сградите.
5. Мерките, свързани с използването на битова гореща вода с нисък потенциал на остатъчна топли-

на.
6. Енергийно ефективна оптимизация на електрическата инсталация.
7. Подобряване на климатичните системи и други.
В обхвата на проекта се включва и тестов период, както и инструкции за експлоатация и безопас-

ност на персонала. Очакваната продължителност за изпълнение на дейностите по проекта е 6 месеца, 
но не по-късно от 15.09.2014 г. Дейностите в отделните сгради и лотове следва да се изпълняват едно-
временно, за да бъде спазен предвиденият краен срок за завършване на проекта.

Участниците в търга са поканени за един или повече лотове. Всеки лот ще се оценява поотделно.  
Откритата процедура се провежда в съответствие с политиките и правилата за провеждане на тър-

гове на ЕБВР, с изключение на ограниченията по отношение на допускане на участие от определени 
страни според правилата на МФК, които допускат участници от всички допустими страни към 1 март 
2013 г.: страните - членки на ЕС, Швейцария и страните, в които ЕБВР осъществява дейност.

За да бъдат допуснати до класиране и сключване на договор, кандидатите следва да отговарят на 
минималните квалификационни изисквания съгласно тръжната документация. Тръжните документи 
могат да бъдат получени на адреса по-долу при заплащане на неподлежаща на възстановяване такса 
от 100 (сто) евро или техния еквивалент в лева. Начинът на плащане ще бъде чрез директен депозит 
по банковата сметка по-долу:

Банка:  Общинска банка, София, финансов център „Врабча”
Титуляр на сметката:  Столична община
IBAN:  BG 81 SOMB 9130 31 33008301
BIC:  SOMBBGSF
Тръжните документи могат да бъдат получени на ръка на посочения адрес или да бъдат изпратени 

по куриер. При получаване на подходящо доказателство за плащането на неподлежащата на възстано-
вяване такса документите незабавно ще бъдат изпратени по куриер, като няма да се носи отговорност 
за тяхната загуба или при забавяне на доставката. В допълнение при поискване документите могат да 
бъдат изпратени по електронен път след представяне от бъдещия участник в търга на подходящо дока-
зателство за заплащане на неподлежащата на възстановяване такса. В случай на несъответствие между 
електронните и хартиените копия на документите хартиеното копие ще бъде с приоритет.

Списък на потенциалните участници, които са закупили тръжни документи, може да бъде прегле-
дан на адреса, посочен по-долу. 

Всички тръжни предложения трябва да бъдат придружени от тръжна гаранция за участие. Разме-
рът и валутата на тръжната гаранция за различните лотове трябва да бъдат:

24 000 (двадесет и четири хиляди) BGN за лот 1;
24 000 (двадесет и четири хиляди) BGN за лот 2;
24 000 (двадесет и четири хиляди) BGN за лот 3;
24 000 (двадесет и четири хиляди) BGN за лот 4.
Тръжната гаранция може да бъде под формата на банкова гаранция или може да бъде внесен депо-

зит по следната сметка:
Банка:  Общинска банка, София, финансов център „Врабча”
Титуляр на сметката:  Столична община
IBAN:   BG 72 SOMB 9130 33 33008301
BIC/ SWIFT:   SOMBBGSF
Ако участник в процедурата е обединение, тръжната гаранция за участие в търга може да бъде от 

името на партньор в обединението, при условие че тръжната гаранция ясно посочва имената на всич-
ки партньори в обединението и декларира, че тръжната гаранция се подава за и от името на обедине-
нието.

Офертите трябва да бъдат доставени в офиса на посочения по-долу адрес на или преди 28.03.2014 г. 
до 12,00 часа, а в 14,00 часа местно време ще бъдат отворени в присъствието на представители на тези 
участници, които изявят желание да присъстват.

Адрес: ул. „Московска” № 33, етаж 1, фронт офис
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Потенциалните участници в процедурата могат да получат допълнителна информация и да зададат 

въпроси на следния адрес:
На вниманието на: Емилия Желева – директор на Дирекция „Европейски програми и проекти”, на-

правление „Инвестиции и строителство”, Столична община
Адрес: ул. „Париж” № 1, етаж 2, стая 1
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България 
Факс: +359 293 77 558
Електронна поща: ezheleva@sofia.bg

Contract type: Project goods, works and services
Notice type: Invitation for tenders
Issue date: 10 February 2014
Closing date: 28 March 2014, 12:00 PM Local time

Вид на договора: Строителство, доставки и услуги
Вид на обявлението: Покана за участие в търг
Дата на обявлението: 10 февруари 2014
Крайна дата: 28 март 2014, 12:00, местно време 

Procurement ref: KIDSF-GA041-01 -GPN-17149
Country: Bulgaria
Sector: Nuclear safety
Project number: 17149
Funding sources: KIDSF

Обществена поръчка: KIDSF-GA041-01 -GPN-17149
Държава: България
Сектор: Ядрена безопасност
Номер на проект: 17149
Източници на финансиране: KIDSF
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ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Възложител: Община Шумен
Описание: Обществената поръчка пред-

вижда изпълнението на строителни монтаж-
ни работи, изразяващи се в: за обособена 
позиция 1 – „Рехабилитация на бул. „Велики 
Преслав”, предвижда се озеленяване на учас-
тъка, изграждане на улично осветление, реха-
билитация на асфалтобетонната настилка; 
за обособена позиция 2 – „Реконструкция на 
междублоково парково пространство и реха-
билитация на междублокова улична мрежа и 
паркинги в кв. 364а на гр. Шумен”, предвижда 
се благоустрояване на междублоково парково 
пространство и рехабилитация на междубло-
кова улична мрежа и паркинги в кв. 364а на гр. 
Шумен, изразяващо се в подмяна на тротоар-
ни площи, подмяна на настилки на съществу-
ващи спортни площадки и детски съоръжения, 
озеленяване, изграждане на водопровод, из-
граждане на осветление за спортни площад-
ки, полагане на асфалтобетон; за обособена 

позиция 3 – „Рехабилитация на разпредели-
телна улична мрежа, изграждане на велоалея, 
обслужваща кв. 570, 571, 572”, предвижда се 
изграждане на улично осветление, изграждане 
на велоалея, полагане на асфалтобетонова 
настилка, полагане на тротоарни плочи и 
бордюри, озеленяване; за обособена позиция 
4 – „Реконструкция на междублоково парково 
пространство и рехабилитация на междубло-
ковата улична мрежа и паркинги в кв. 570, 571, 
572”, предвижда се направа на спортни пло-
щадки, доставка и монтаж на паркова мебел, 
озеленяване, направа на водопровод и канали-
зация, изграждане на алейно улично осветле-
ние, полагане на тротоарни плочи и бордюр 
и асфалтополагане; за обособена позиция 5 
– „Реконструкция на парково пространство в 
кв. 292”, предвижда се направа на детски пло-
щадки, полагане на тротоарни плочи, достав-
ка и монтаж на паркова мебел, озеленяване, 
направа на водопровод и канализация.

Наименование: Реконструкция на междублокови паркови 
пространства и рехабилитация на междублокова улична мрежа и 
паркинги на гр. Шумен

Наименование: „Изграждане на миниигрище за футбол в 
УПИ III – общ., кв. 6 с идентификатор по КК 53045.502.35 по плана 
на гр. Обзор в рамките на проект „Изграждане на спортен ком-
плекс – миниигрище за футбол”

Наименование: „Реконструкция и рехабилитация на общин-
ска пътна мрежа в община Велики Преслав”

Наименование: „Строително-монтажни работи за провеж-
дане на енергийно ефективни дейности в общинската образова-
телна инфраструктура на община Ямбол”

Наименование: „Извършване на строително-монтажни ра-
боти за нуждите на УМБАЛ „Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен

Наименование: „Строително-монтажни работи по проект 
№ 20/322/00792 от 27.11.2012 г. „Рехабилитация с подмяна на улич-
но осветление в 10 населени места в община Твърдица” по мярка 
322 „Обновяване и развитие на населените места” от Програма 
за развитие на селските райони 2007– 2013г.”

Oсн. предмет: 45211360 – Строителни и мон-
тажни работи по градско благоустройство 
Прогнозна стойност: 41 76 775.16 лв.
Краен срок за изпълнение: Завършване: 
30.05.2015 г. 
Срок за получаване на документация за 
участие: 10.03.2014 г. Час: 17:00
Срок за получаване на оферти или заявления 
за участие: 18.03.2014 г. Час: 17:00

Отваряне на офертите: Стая 304 на адми-
нистративната сграда на Община Шумен
Дата: 19.03.2014 г. Час: 10:00
За контакти: инж. Маргарита Канаврова
Факс: 054 800400
Адрес: бул. „Славянски“ № 17
Адрес на възложителя: www.shumen.bg
Телефон: 054 857725
E-mail: mayor@shumen.bg

Още на: www.vestnikstroitel.bg

Купувам мобилен бетонов възел
            GSM 0888 939 000   

Възложител: Община Ямбол
Описание: Строително-монтажни рабо-

ти за провеждане на енергийно ефективни 
дейности в общинската образователна ин-
фраструктура на община Ямбол”, разделена 
на 7 обособена позиции, по проект „Прилагане 

на енергоефективни мерки в образователна-
та мрежа на община Ямбол”, регистрационен 
номер на договора № НСЗИ 009/23.07.2012 г., 
финансиран от Национален доверителен еко-
фонд (НДЕФ) по националната схема за зеле-
ни инвестиции.

Oсн. предмет: 45321000 – Топлоизолационни 
строителни работи 
Прогнозна стойност: 4 000 963.07 лв.
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в дни – 120
Срок за получаване на документация за 
участие: 22.02.2014 г. Час: 17:00
Срок за получаване на оферти или заявления 
за участие: 04.03.2014 г. Час: 16:30

Отваряне на офертите: Стая № 203 в сгра-
дата на Община Ямбол
Дата: 05.03.2014 г. Час: 10:00
За контакти: Цветелина Атанасова
Факс: 046 662247
Адрес: ул. „Г. С. Раковски” № 7
Адрес на възложителя: www.yambol.bg 
Телефон: 046 681410
E-mail: tsvetelina_atanassova@abv.bg

Възложител: Университетска многопро-
филна болница за активно лечение „Д-р Георги 
Странски” ЕАД

Описание: Извършване на строително-

монтажни работи за нуждите на УМБАЛ „Д-р 
Георги Странски” ЕАД – Плевен, чрез сключ-
ване на рамково споразумение с потенциални 
изпълнители.

Oсн. предмет: 45000000 – Строителни и мон-
тажни работи 
Прогнозна стойност: 4 000 000 лв.
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в месеци – 36
Срок за получаване на документация за учас-
тие: 07.03.2014 г. Час: 16:00 
Срок за получаване на оферти или заявления 
за участие: 19.03.2014 г. Час: 16:00
Отваряне на офертите: Зала № 6 на УМБАЛ 

„Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен, бул. 
„Георги Кочев” № 8А

Дата: 20.03.2014 г. Час: 11:00
За контакти: Радослав Радулов
Факс: 064 804212
Адрес: бул. „Георги Кочев” № 8А
Адрес на възложителя: www.umbalpleven.com 
Телефон: 064 886279
E-mail: law_umbal_pln@abv.bg

Възложител: Община Твърдица

Описание: Рехабилитация с подмяна на 
улично осветление в 10 населени места в об-

щина Твърдица – гр. Твърдица, гр. Шивачево, 
с. Близнец, с. Боров дол, с. Бяла паланка, с. 
Червенаково, с. Жълт бряг, с. Оризари, с. Сбо-
рище, с. Сърцево.

Oсн. предмет: 45316110 – Монтажни работи 
на оборудване за осветление на пътища, ле-
тища и други 
Прогнозна стойност: 1 899 244 лв.
Общо количество или обем: „Рехабилитация с 
подмяна на улично осветление в 10 населени 
места в община Твърдица” по мярка 322 „Об-
новяване и развитие на населените места” 

от Програма за развитие на селските райони 
2007 – 2013 г. Обектът на строителна ин-
тервенция, съобразно разрешение за строеж 
№ 55 от 24.10.2012 г., издадено от главния 
архитект на Община Твърдица, е: IV (чет-
върта) категория, по смисъла на чл. 137, ал. 
1, т. 4, б. „а“ от ЗУТ и чл. 8, ал. 1, т. 2 от 
Наредба №1 от 2003 г. за номенклатурата 

на видовете строежи (приложима на основа-
ние т. 3 от Приложение № 2 към наредбата). 
Пълно и детайлно описание на конкретните 
видове работи – обект на интервенция, как-
то и съответното необходимо количество 
за изпълнение на поръчката, е отразено в 
изготвената и одобрена пълна техническа 
документация – инвестиционни проекти 
(фаза – технически проекти) с приложени 
обяснителни записки и количествени сметки, 
приложение към документацията за участие 
в процедурата.
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в месеци – 12

Срок за получаване на документация за 
участие: 07.03.2014 г. Час: 17:00
Срок за получаване на оферти или заявле-
ния за участие: 17.03.2014 г. Час: 17:00
Отваряне на офертите: Административна-
та сграда на Община Твърдица – гр. Твърди-
ца, пл. „Свобода” № 1
Дата: 18.03.2014 г. Час: 10:00
За контакти: Атанас Атанасов
Факс: 0454 44049
Адрес: пл. „Свобода” № 1
Адрес на възложителя: http://www.tvarditsa.org/ 
Телефон: 0454 42311
E-mail: oba_tv@abv.bg

Възложител: Община Несебър
Описание: Настоящата обществена 

поръчка е свързана с изграждане на спор-
тен комплекс в УПИ III – общ., кв. 6 по плана 
на гр. Обзор. Проектът предвижда изграж-

дане на миниигрище за футбол, писта за 
бягане и площадка за скок на дължина и 
троен скок. Предвидено е и изграждането 
на мобилни трибуни за 28 места, ограда и 
осветление.

Oсн. предмет: 45212221 – Строителни и мон-
тажни работи по общо изграждане на стади-
они и други съоръжения за спорт 
Прогнозна стойност: 371 493.01 лв.
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в месеци – 12
Срок за получаване на документация за 
участие: 04.03.2014 г. Час: 16:00 
Срок за получаване на оферти или заявле-
ния за участие: 10.03.2014 г. Час: 16:00

Отваряне на офертите: Сградата на Об-
щина Несебър
Дата: 11.03.2014 г. Час: 14:00

За контакти: Сюрея Исуф
Факс: 0554 29399
Адрес: ул. „Еделвайс” № 10
Адрес на възложителя: www.nesebarinfo.com 
Телефон: 0554 29399; 0554 29364
E-mail: kapitalnostroitelstvo@abv.bg 

Възложител: Община Велики Преслав

Описание: Предметът на поръчката 
включва: подобект 1: „Рехабилитация на път 
Миланово – Драгоево, участък от км 1+750 

до 6+930”; подобект 2: „Рехабилитация на път 
Миланово – Мокреш, участък от км. 0+000 до 
1+670”; подобект 3: „Рехабилитация на път 
Мокреш – Драгоево, участък от км. 2+180 до 
4+480”.

Oсн. предмет: 45233000 – Строителни 
работи по изпълнение на основа на пътна на-
стилка и настилка на пътища. 

Прогнозна стойност: 3282402 лв.
Общо количество или обем: Поръчката 

обхваща следните дейности: Подобект 1 – 
„Рехабилитация на път Миланово – Драгоево, 
участък от км. 1+750 до 6+930”. Предвижда 
се рехабилитация на път, който започва от 
с. Миланово и стига до началото на с. Драго-
ево. Общата дължина на участъка е 5180 м, 
изцяло извън населените места. В участъка 
Миланово – Драгоево се намират три кръс-
товища – за летището, за пътя с. Мокреш 
– с. Драгоево и в края на обекта с. Драгое-
во – гр. Велики Преслав, както и около 20 на 
брой зауствания към съществуващи полски 
пътища. Необходимо е подобряване на транс-
портно-експлоатационните качества на на-
стилката и пътното тяло, за да се осигурят 
безопасни условия на движение. Подобект 2 
– „Рехабилитация на път Миланово – Мокреш, 
участък от км. 0+000 до 1+670”. Участъкът 
за рехабилитация започва от кръстовището 
с пътя Миланово – Мокреш и стига до начало-
то на с. Мокреш. Общата дължина на участъ-
ка изцяло извън населените места е 1670 м. 
В участъка с. Миланово – с. Мокреш има едно 
кръстовище с пътя с. Миланово – с. Драгоево 
и 4 на брой зауствания към съществуващи 

полски пътища. Подобект 3 – „Рехабилита-
ция на път Мокреш – Драгоево, участък от 
км. 2+180 до 4+480”. Участъкът от пътя за 
рехабилитация започва от края на с. Мокреш 
и стига до началото на с. Драгоево. Общата 
дължина на участъка е 2300 м, изцяло извън 
населените места. В участъка с. Мокреш – с. 
Драгоево има 16 зауствания към съществу-
ващи полски пътища. Необходимо е пътят и 
пътното тяло да се реконструират в обхват 
и обем, позволяващи да се осигури носимоспо-
собността на пътната конструкция, и да се 
подобрят експлоатационните характеристи-
ки на настилката.
Краен срок за изпълнение: Завършване – 
15.04.2015 г. 
Срок за получаване на документация за 
участие: 14.03.2014 г. Час: 17:00
Срок за получаване на оферти или заявления 
за участие: 24.03.2014 г. Час: 17:00
Отваряне на офертите: Гр. В. Преслав, ул. 
„Борис Спиров” № 58, Общ. администрация, 
стая 502
Дата: 25.03.2014 г. Час: 13:00

За контакти: Мустаджан Шабан – зам.-кмет
Адрес: ул. „Борис Спиров” № 58
Адрес на възложителя: www.velikipreslav.bg 
Телефон: 0538 44315
E-mail: info@velikipreslav.bg
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Взаимната обвърза-
ност между отделните 
системи в градската сре-
да бе доказана по блестящ 
начин от изследователите 
от японската компания 
Nissan. Те проведоха успе-
шен първи полеви тест на 
система, която ще позволи 
на консуматорите да ре-
гулират сметките си за 
електричество, използвай-
ки батериите на автомо-
били Nissan LEAF. Vehicle-to-

Building, както е кръстено 
съоръжението, позволява 
до шест автомобила от 
този модел да бъдат свър-
зани към електрическата 
разпределителна мрежа на 
сградата. Зареждането се 
извършва през деня, за да 
може в пиковите часове, 
когато електричеството 
е най-скъпо, постройката 
да черпи енергия от коли-
те. Когато токът е по-ев-
тин, посоката е обратна. 
Системата гарантира, че 
автомобилите Nissan LEAF 
са напълно заредени в края 
на работния ден, за да мо-

гат собствениците им да 
се приберат вкъщи. 

Vehicle-to-Building се из-
ползва в Технологичния цен-
тър на компанията в Ацуги, 
Япония, вече шест месеца. 
Сградата се възползва от 
намаление на електриче-
ската консумация с 25,6 kW 
в пиковите периоди. Това 
става чрез контролиране 
на времето за зареждане на 
електромобилите, без оба-
че това да оказва влияние 
върху всекидневното прид-
вижване на работниците. 
Приложението доведе до 
приблизително 2,5% нама-

ление на консумацията на 
електричество в пиковите 
часове, което се равнява на 
около 500 хил. йени годишно 
намаление от сметките за 
ток на база настоящите 
цени на Tokyo Electric Power 
Company. От ръководство-
то на Nissan планират да 
продължат тестовете, за 
да усъвършенстват систе-
мата, която е еволюция на 
подобната LEAF-to-Home. 

Зарядната станция гаран-
тира непрекъснато пода-
ване на електричество към 
висококапацитетните ба-
терии на електромобилите 
Nissan LEAF. Тя се инстали-
ра в дома на собственика. 
Системата ще помогне 
в окуражаването на соб-
ствениците да зареждат 
своите коли с генерирано 
през нощта електричест-
во, когато потреблението 

е ниско или то се добива от 
слънчеви панели. Система-
та подпомага да се балан-
сират енергийните нужди. 
Тя може да се използва и 
като резервен източник в 
случай на прекъсване и/или 
недостиг на електричест-
во. Общите продажби на 
Nissan LEAF вече надвишиха 
87 хил. бройки, правейки го 
най-продавания електромо-
бил в историята.

Дървото е отличен 
строителен материал. 
Но че то има чудесно 
приложение и в автомо-
билната промишленост, 
доказва супернеобичай-
ният и новаторски ав-
томобил Splinter. Това е 
първата кола в истори-
ята на бранша, проек-
тирана и разработена 
с използване на дърве-

сината като основен строителен материал. В миналото за 
някои превозни средства са го използвали в различна степен, 
но никога не до такава перфектност.

Splinter е завършен проект на студенти от Университета 
на Северна Каролина. Материалът е бил използван максимално, 
когато това е възможно, включително за шасито, тялото и 
дори голям процент от компонентите за окачването и джан-
тите. Колелата например са направени от нарязани дъбови 
фасети. Всеки фурнир е завъртян на 36 градуса от предишния 
слой, за да се оптимизира здравината на спиците. От орех е 
изрязана предната част, докато от череша е била направена 
задната.

Системата ще 
пести средства на домакинствата 

Асансьорът на бъдещето ще познава кой иска да се вози 
в него, ще му отваря учтиво вратата и даже ще го привет-
ства, твърди изследователски екип на Microsoft. Учените са 
разработили система, която позволява на съоръжението в 
офис сграда да разбере дали насочилият се към него човек 
ще го използва, или ще го подмине и ще се отправи към близ-
кото кафене. Разработката е предшествана от наблюдения 
с камера на потенциалните пътници, което е помогнало да 
се направи профил на поведението им.

Така получените данни били въведени в система, която 
определя безпогрешно кой ще се вози и кой не. При идентифи-
циране на пътника тя отваря сама вратите и дори го подканя 
с човешки глас. Засега не се предвижда масово внедряване 
на умния асансьор, въпреки че има интерес от различни про-
изводители.

Проектът се ръководи от Ерик Хорвиц, един от дирек-
торите на изследователската лаборатория на Microsoft в 
Редмънд, където работят 1100 учени и инженери.

Този асансьор ще разбере дали искате да се повозите

Учени от Университета по архитек-
тура в провинция Каталуния, Испания, 
представиха поредната си иновация. 
Екодомът Fab Lab е създаден изцяло от 
природни материали и се захранва само 
от слънчевата енергия. В неговите 75 
кв. м спокойно може да живее четири-
членно семейство. Проектът е по-раз-
личен от други зелени жилища най-мал-
кото защото той може да бъде изграден 
само за 15 дни. Това го прави идеалния 
дом за земетръсни зони и райони, опус-
тошавани от различни бедствия.  

На второ място е външният вид на 
постройката. Нейната форма е проек-
тирана за максимално добро улавяне на 
слънчевата енергия. Затова и голяма част от нея 
е покрита със соларни панели. Сградата се издига 
на три крака над земята. Това отново е с цел по-
ефективно събиране на енергия, но и с една допъл-

нителна функция – охлаждане през лятото. 
Архитектурният институт дори вече предлага 

като услуга и построяването на странната еко-
сграда.

Практична и красива, къщата се изгражда изключително бързо

Могат ли завесите да намалят потребле-
нието на електрическа енергия наполовина? 
Да, отговарят изследователи от Унивеp-
ситета на Калифоpния в Бъpкли, но ако са 
изработени от плат с вградени въглеродни 
нанотръби. Специалният плат реагира на 
светлина. Така завесите автоматично се за-
тварят през лятото, когато слънчевите лъчи 
са най-силни. За своеобразните климатици не 
е необходимо захранване.

Много енергийно ефективни сгради имат 
инсталирани системи за сенници, които се 
активират от лъчите на слънцето и се отва-
рят и затварят в зависимост от количество-
то им. Но умните завеси, които се разработ-
ват от Университета на Калифорния, са още 
по-прости. Те интелигентно действат авто-
номно, без да е необходимо инсталирането 
на сложна система от софтуер, сензори и 
електропреносни съоръжения.

Материалът е изработен от въглеродни 
нанотръби, нанесени слой върху слой. Плас-
товете се свързват с пластмасова поли-
карбонатна мембрана. Когато светлина се 
абсорбира от нанотръбите и се превръща в 
топлина, основата се разширява, което кара 
завесите да се разгръщат. Пердетата вече 
са доказали, че са много чувствителни и реа-
гират дори при нисък интензитет на лъчите, 
което е обещание за прецизност и най-добра 
енергийна ефективност.

Изследователите смятат, че оборудва-
нето на големи офис сгради с тези интели-
гентни завеси може да намали сметките за 
климатизация наполовина.

Нужно е само да протегнем ръка, защото всич-
ко, което ни трябва, е добре интегрирано в масата. 
Това е предложението на шведската компания „Елек-
тролукс“ за бъдещето на този вид мебел. Кръглата 
петместна маса е с движещи се столове, които се 
прибират плътно и няма да ви пречат, когато не са 
в употреба. Едната част от нея се използва като 
хладилник, който е разделен на две отделни секции с 
общ обем от 203 литра. С натискането на един бутон 
черният стъклен плот става прозрачен и позволява 
пълен оглед на съдържанието в него. Два бутона слу-
жат за изваждане на отделението и за завъртане.

Осем малки уреда са разположени в другата част 
на масата. С едно завъртване можете да стигнете 
до съдомиялна, тостер, кафе-машина, кани за гореща 
и студена вода, фризер, микровълнова печка и отде-
ление за прибори.

Най-горният слой на масата е екран с чувстви-
телен на допир дисплей, който позволява и достъп до 
интернет.

Тук всичко е на една ръка разстояние
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Започнаха подготвителните работи за първата централа

Страницата 
подготви 
Людмил Митакев

Настоящата 2014 г. е 
важна за строителство-
то на първата турска АЕЦ 
„Аккую” в град Мерсин, тъй 
като започна активният 
етап от подготовката за 
изграждането от „Роса-
том”. Руският партньор 
планира да получи лиценз 
за строежа на съоръже-
нието до края на година-
та. Същинските работи 

ще започнат през 2016 г. В 
пиковите етапи ще бъдат 
заети до 12 хил. души, за да 
може централата да зара-
боти през 2023 г. 

Заместник генерални-
ят директор на АЕЦ „Ак-
кую“ Рауф Касумов е съоб-
щил, че турските компании 
ще изпълнят общ обем от 
дейности и доставки на 
стойност от 7,5 до 8 млрд. 
долара, като цялата стой-
ност на комплекса ще е 
18,7 млрд. 

Централата ще бъ де 

съоръжена с руски 1200-ме-
гаватови реактори от 
типа ВВЕР, принадлежа-
щи към последното поко-
ление III+. Предлаганата 
конструкция напълно съ-
ответства на нормите, 
регламентите и стандар-
тите на Руската федера-
ция, а също на правилата и 
препоръките на Междуна-
родната агенция по атом-
на енергия, отбелязват 
специалистите.

В началото на годината 
Турция подписа още един 

договор – този път с япон-
ската компания Mitsubishi 
Heavy Industries за строежа 
на атомна централа край 
град Синоп. Първоначална-
та цена на проекта се из-
числява на 22 млрд. долара. 
В турската преса се поя-
вяват публикации, че веро-
ятно скоро ще бъде взето 
решение и за трета АЕЦ, 
без да се уточнява кой и 
къде ще я строи. 

Енергийният пазар 
на Турция отбелязва не-
прекъснат растеж. През 

2012 г. потреблението на 
електроенергия се е пови-
шило с 5% до 242 млрд. ки-
ловатчаса. Прогнозите за 
увеличаване на търсенето 
нареждат страната на 

второ място в света след 
Китай. Южната ни съседка 
се нуждае от 3500 мегава-
та допълнителни мощно-
сти годишно, за да покрие 
нуждите си.

И двете централи ще са край море

Столицата на Русия 
ще има нов национален 
център за съвременно 
изкуство. След междуна-
роден конкурс, в който се 
включиха над 900 екипа от 
целия свят, проектът бе 
възложен на базираната в 
Дъблин архитектурна фир-
ма Heneghan Peng.  

Плановете предвиж-
дат строителството на 
комплекса да започне през 
2015 г. и да отнеме три го-
дини, а галерията ще може 
да приема 500 хил. души 
годишно. 

Новият художествен 
център ще бъде изграден 

Всъщност идеята на 
италианския архитект 
Джоузеф ди Паскуале е 
била да се построи кръ-
гъл небостъргач и с това 
Китай да се прочуе и за 
кой ли път да влезе в Кни-
гата на Гинес. Формата 
му на кръг обаче е под-
тикнала повечето хора 
да го оприличават на ог-
ромна поничка. Сградата 
Guangzhou Circle е в град 
Гуанджоу, на брега на река 
Пърл. Тя е висока 138 м и 
в нея се помещават цен-
тралите на Hongda Xingye 
Group и Guangdong Plastic 
Exchange. Инвестицията в 
небостъргача се оценява 
на около 70 млн. долара.

Идеята е сградата да 

бъде приета от китай-
ците като тяхна забеле-
жителност, защото се 
отличава от обичайните 
стереотипи на подобни 
кули в други държави, обяс-
нява авторът на проекта. 
В центъра той е разпо-
ложил отвор с диаметър 
50 м. При отражението си 
в реката тази форма се 
превръща в осморка, което 
за китайците е щастливо 
число. Предните и задни-
те стени на зданието са 
покрити с медни плочи, до-
като извитите странични 
стени, които образуват 
формата на кръг, са със-
тавени от отделни остъ-
клени правоъгълни кутии. 

Междувременно ста-

на известно, че рекорден 
брой небостъргачи - 53, 
високи над 200 м, са били 
завършени в Азия през 

2013 г.  Това показват 
данни на организацията 
„Съвет за високи сгради и 
градска среда“. 

Частен музей с про-
изведения на бижутера 
Карл Фаберже и майсто-
ри от неговата школа 
отвори врати в Шува-
ловския дворец в Санкт 
Петербург. Колекцията с 
прочутите императорски 
великденски яйца принад-
лежи на фонда „Връзка 
между времената”  на 
един от най-влиятелни-
те хора в Русия Виктор 
Векселберг. Сочен от из-
данието „Форбс” за 52-ри 
по богатство в света и 
четвърти в родината си, 
той оглавява руския ана-
лог на Силициевата доли-
на „Сколково”. 

През 2004 г. чрез аук-
ционната къща „Сотбис” 
фондът му изкупува ко-
лекция от произведения 
на майсторите на фирма-
та „Фаберже”, събирана 
половин век от медийния 
магнат Малкълм Форбс. 
Сбирката включва де-
вет от инкрустираните 
яйца, които са ценни не 
само заради вложените 
в тях благородни метали 
и скъпоценни камъни, но 
най-вече заради майстор-

ството на изработката 
и като исторически ар-
тефакти. Пет от тях са 
подаръци, поднесени от 
двамата последни импе-
ратори на Русия на тех-
ните съпруги.

От общо 50 великден-
ски шедьовъра, израбо-
тени от фирмата между 
1885 и 1916 г., са запазе-
ни 42. Осем са изчезнали 
безследно след революци-
ята, когато болшевиките 
разпродали безразборно 
част от съкровището. 

Само през миналата 
година Санкт Петербург 
се сдоби с няколко частни 
музея, между които този 
на телефона, на ветри-
лата и на властта. По-
следният обект остана 
отворен само три седми-
ци. Повечето от експона-
тите му  бяха живописни 
платна,  между  които 
портрети на първите 
държавници на страната 
по дамско бельо. Те бяха  
конфискувани малко след 
откриването заради убе-
деността на полицията и 
прокуратурата, че попу-
ляризират екстремизма. 

Авторите предлагат смел проект

Кварталът със складовете 
в Хамбург (Speicherstadt) и На-
умбургската катедрала ще бъ-
дат предложени официално от 
Германия да бъдат включени в 
листата на световното култур-
но наследство на ЮНЕСКО. След 
широко обсъждане, включително 
и на среща на министрите на 
културата на отделните про-
винции, номинациите ще бъдат 
предадени по официален път в 

централата на организацията за 
култура и образование на ООН в 
Париж. 

Според вносителите на мол-
бата възникналият между 1885 
и 1927 г. Speicherstadt в Хамбург 
се смята за най-големия свързан, 
единно оформен ансамбъл от 
складове в света. Наумбургска-
та катедрала в провинция Сак-
сония-Анхалт пък е най-видимият 
символ на един уникален култу-

рен ландшафт, възникнал по тези 
земи през Средновековието. Об-
разите на дарителите в храма 
са едно от най-забележителните 
произведения на европейската 
скулптура от онова време. 

Комитетът за световно на-
следство на ЮНЕСКО, който се 
събира веднъж годишно, ще вземе 
решение за двете номинации на 
заседанието си през лятото на 
2015 г.

в местността Ходинское 
поле. Организаторите на 
конкурса от института 
за медии, архитектура и 
дизайн „Стрелка” още в на-
чалото му обявиха, че иде-

ята е бъдещият комплекс 
да бъде не просто галерия, 
а да разполага с търгов-
ски център, парк, хотел, 
жилищни и офис сгради. 
„Тази търсена хибридна 

среда е катализатор за 
смелата архитектура“, 
обяснява директорът Де-
нис Леонтиев.

Оценителите на проек-
та твърдят, че са впеча-
тлени най-вече от концеп-
цията на архитектите да 
разположат галериите на 
отделни нива, като дадат 
в същото време възмож-
ност на посетителите да 
имат изглед едновременно 
към всички зали. 

Основателите на фир-
мата Роузин Хенегън и 
Шифу Пенг са работили по 
Големия музей на Египет, 
пешеходния мост в Олим-
пийския парк в Лондон и 
част от новите сгради на 
университета в Гринуич, 
Великобритания. 
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ФИЛМ НА СЕДМИЦАТА КНИГА НА СЕДМИЦАТА

Мишел Гондри, който от-
давна е признат за един от 
най-големите визуалисти на 
модерното кино, се завръща 
с екранизация по култовия 
роман на Борис Виан. Сюрре-
ализмът е в сърцето и душа-
та както на писателя, така 
и на режисьора на шедьоври 
като „Блясъкът на чистия 
ум” и „Науката за съня”. Не-
подражаемо налудничавият 
стил на Виан позволява на 
Гондри тотално да развихри 
приказното си въображение. 
Едно от най-интригуващите 
постижения са уникалните 
ефекти, никой от които не 
е постигнат по дигитален 
начин.

Една от най-трогател-
ните и  сюрреалистични 
модерни любовни истории 
ни среща с Колен, който ся-

каш притежава всичко. Той е 
млад, умен и пращи от здра-
ве. Има страхотни прияте-
ли, изпълнен с ексцентрични 
хрумвания дом, но най-вече 
притежава инструмент, 
способен да прави коктей-
ли, вдъхновени от музиката, 
която се свири на него. Как-
во повече би могъл да иска? 
Е, може би любов. Така той 
се среща с Клое. Преди да се 
усетим, те вече са не само 
влюбени, но и женени, а жи-
вотът им изглежда повече 
от съвършен. Съпругата му 
обаче се разболява – в бе-
лите й дробове започва да 
расте тайнствено цвете. 
Единственото лечение за 
това тежко заболяване се 
оказват растенията около 
нея, за които Колен пръска 
цяло състояние...

Страницата 
подготви 
Мартин Динчев

Варненската държав-
на опера ще гостува на 
софийска сцена със спек-
такъла „Кармен” от Жорж 
Бизе. Събитието ще се 
състои на 26 април т.г. в 
зала 1 на НДК.

Тенорът Иван Моми-
ров - един от плеядата го-
леми български артисти, 
гастролиращи по све-
товните сцени, пристига 
специално от Италия за 
ролята на дон Хосе. В об-
раза на Кармен ще видим 
и чуем чаровната и добре 
позната у нас Агунда Ку-

Варненската опера ще гостува 
на сцената на зала 1 на НДК

Галерията за модерно изкуство за-
почва изграждането на ново артпрос-
транство с мултифункционални зали 
за изява на различни видове визуални и 
сценични изкуства. До откриването му 
проектът ще се пази в пълна тайна, а 
по програмата на първия сезон вече се 
работи активно.

С тази еволюционна стъпка в раз-
витието си галерията цели да обогати 
модерния и динамичен културен живот 
в столицата. „Проектът е замислен 
като платформа за представяне на 
жанрово разнообразни и високостой-
ностни творчески изяви, инициирани 
от различни субкултури от цялата 
страна”, споделя президентът й Дени-
ца Атанасова-Гергова. 

Идеята е това да е първият единен 
център за съвременно и модерно твор-
чество, обединяващ толкова много ак-
тивности на едно място. 

Благодарение на уникалните въз-
можности и разположение на новата 
локация организаторите искат да съз-
дадат традиция в българското изку-
ство - да стимулира и представя изяви-
те на таланти от всякакви възрасти, 
националности и социално положение. 
На едно място ще се съберат изяве-
ни майстори, преподаватели, както и 
хора, търсещи творческия си път в 
областта на визуалните и сценичните 
изкуства.

До 28 февруари в  залите на „Обо-
рище” 10 могат да бъдат видени някои 
от най-значимите произведения, госту-
вали в Галерията за модерно изкуство.

 До официалното откриване на но-
вия културен център колекцията ще 
гостува в различни артлокации и среди 
в градското пространство, а продажби 
на изкуство ще се осъществяват по 
индивидуални запитвания. Популярните 
образователни и културни инициативи - 
„Артучилище за деца” и конкурсът за бъл-
гарско съвременно изкуство MOST, ще 
продължат и в новия дом на галерията.

Негови приятели и фенове записаха 
трибют албума This is your life

Легендарният вокалист Рони Джеймс Дио 
(Black Sabbath, Rainbow, Dio) загуби битката с рака 
през 2010 г., но неговият внушителен глас и на-
следство продължават да живеят и до днес. За да 
почетат една от най-обичаните личности в исто-
рията на рока, звездна група от негови приятели 
и фенове записват 13 от своите любими парчета 
в трибют албума This is your life. Събраните средства от 
продажбата му ще са за фонда на Ronnie James Dio Stand 
Up And Shout Cancer. Те ще се използват за проучвания за 
превенция на рака, повишаване на осведомеността и обра-
зоване на широката публика за жизненоважното значение от 
ранното откриване и предпазване, когато се сблъскваме с 

тази смъртоносна болест.
Продуцирана от неговия дългогодишен мениджър и съ-

пруга Уенди Дио, колекцията включва участието на метъл-
гиганти като Metallica, Motorhead, Scorpions, Anthrax и Роб 
Халфорд, както и много от музикантите, които са свирили с 
твореца през годините. 

Едн а  от  н ай -
в ъ з х в а л я в а н и т е 
творби на Камила 
Лекберг ни връща в 
изолирано от света 
селище, подвласт-
но единствено на 
снежния си декор 
и на ужасяващите 
интриги, които за-
душават капсули-
раното общество. 
Жител на Фелбака 
намира смъртта си 
в катастрофа, но 
трагичният инци-
дент не е типичен 
случай на злоупо-
треба с  алкохол . 
Разследването е 
поверено на проницателния детектив Патрик Хедс-
трьом. Междувременно в градчето започват снимки 
за телевизионно риалити и докато камерите следят 
всяка стъпка на звездните участници, отношенията 
се изострят, а напрежението ескалира. Когато една 
от участничките в шоуто е намерена зверски убита, 
Патрик се изправя пред най-голямото професионално 
предизвикателство в живота си. 

Едва навършила 39 години, принцесата на съвремен-
ната скандинавска литература Камила Лекберг вече е 
в стихията на своя ювелирен талант. Удивителна е хи-
рургическата й прецизност по отношение на детайли-
те и дълбочината, с която изгражда психологическите 
профили на своите персонажи. През 2008 г. определяна-
та като „шведската Агата Кристи” получи голямата 
национална награда за криминална литература, а през 
2010 г. зае шеста позиция в класацията на френското 
списание „Ливр Ебдо“ и британското „Букселър“. Произ-
ведения като „Ледената принцеса“, „Проповедникът“ и 
„Каменоделецът“ затвърждават богатството на иде-
ите й и я превръщат в един от най-успелите автори на 
криминални трилъри на територията на Стария конти-
нент. Седемте й романа са преведени на всички евро-
пейски езици и издадени в милионни тиражи.

лаева (Русия), която се изявява на 
сцените на Новая опера и Болшой 
театър в Москва. На двамата ще 
партнират още Ирина Йордакеску 
(Румъния) – в ролята на Микаела, и 
Венцислав Анастасов – като Еска-
мило. Режисурата и сценография-
та са дело на главния режисьор на 
Варненската опера Кузман Попов, 
едно от знаковите имена в това 
изкуство у нас. Диригент ще бъде 
Светослав Борисов. 

Независимо че от години жи-
вее в Италия, Иван Момиров не 
забравя България и при възмож-
ност се отзовава на поканите да 
пее пред родна публика. Негово-
то превъплъщение в дон Хосе е 

една от коронните роли в репер-
тоара му.

Любопитен факт от биография-
та на Агунда Кулаева е, че нейната 
възходяща кариера стартира имен-
но у нас, след като става лауреат 
на 14-ия международен конкурс за 
млади оперни певци „Борис Хри-
стов” в София. Чаровна и темпе-
раментна като своята героиня, тя 
признава, че образът на огнената 
Кармен винаги я вдъхновява по осо-
бен начин. 

Билетите за  спектакъла 
струват между 15 и 50 лв., като 
могат да бъдат намерени в раз-
пространителската мрежа на 
Ticketportal.

Превъплъщението в дон Хосе е една 
от коронните роли в репертоара на 
Иван Момиров

Агунда Кулаева се изявява на сцените 
на Новая опера и Болшой театър  
в Москва

То ще бъде наследник 
на Галерията за модерно 
изкуство
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Светослав Загорски

Огънят е в основата на всяка 
легенда за богатата столица на 
Азербайджан – Баку. Тази перла на 
Каспийско море е сред най-стари-
те градове на петрола и до днес 
се развива именно благодарение 
на необятните залежи от черно-
то злато. Гербът й представлява 
три факела на фона на морските 
вълни. Азербайджан отдавна е на-
ричан Страна на огньовете. 

В момента Баку преживява 
втория си петролен разцвет. 
Първият е бил преди повече от 
100 години. В края на ХIХ в. от-
криването на богати залежи от 
черното злато донесло огромни 
пари в града. Влиятелни западни 
семейства, като Ротшилд и бра-
тята Нобел, се заселили в Баку, за 
да участват в модернизирането 
на петролопроводите, танкерите 
и рафинериите. Те били първите 
петролни барони, които си по-
строили в селището великолепни 
вили. Много от тези къщи днес са 
грижливо реставрирани и превър-
нати в музеи. 

Най-впечатляваща е вилата 
на братя Нобел – „Петрола“, на-
сред разкошен парк. Тя свидетел-
ства за невъобразимото богат-
ство във времената, когато Баку 
е бил първата петролна столица 
в света. Сред историческите 
забележителности, свързани с 
черното злато, които могат да 
се видят, са старите сонди, зна-
менитият уникален Завод за дъл-
боководни основи, съвременните 
петролни платформи.

Днес в Баку живее повече 
от половината градско населе-
ние на страната. Селището се 
простира на целия Апшеронски 
полуостров и извън него, включ-
вайки в себе си селища „амфибии” 
върху естествени и изкуствени 
острови. В околностите му има 
множество скални вулкани и со-
лени езера.

Историята на Баку не започ-
ва с първия петролен разцвет 
отпреди 100 години, а още през 
VI в. Това е и причината паметни-
ците в града да са изключително 
разнообразни, а някои от тях – и 
доста необичайни. Построен вър-
ху местност, обитавана още от 
палеолита, древният град Баку 
разкрива доказателства за зо-
роастрийско, арабско, персийско, 
османско и руско присъствие по 
тези земи. 

За да се срещнете директно 
с историята, трябва на първо 
място да разгледате

Вътрешния град –  
Ихери Шехер.

Това е едно от малкото оцеле-
ли средновековни селища в Азер-
байджан и напомня лабиринт от 
тесни улички с големи пренаселе-

ни сгради и малки дворове. Сте-
ните, които обграждат града, са 
построени през XII в. от Менут 
Шохор Шах и изцяло реставрирани 
през XIX в. Повечето сгради дати-
рат още от XVIII в., но са заобико-
лени от по-съвременни паметници, 
повечето концентрирани в рав-
нинната част на Баку. Неслучайно 
Старият град е част от списъка 
с обекти от световното културно 
наследство на ЮНЕСКО.

На територията на крепост-
та се намира Моминската кула 
от XII в. Тя е разположена в юго-
източната част на Ихери Ше-
хер. Този уникален паметник на 
азербайджанската архитектура 
е построен на два пъти. Изуми-
телната цилиндрична структура 
нараства до 8 етажа. Всеки един 
от тях е покрит от плитък свод 
с централен отвор. Долните 3 
етажа са построени през VII и 
VI в. пр.Хр. 

Все още обаче не се знае ис-
тинското предназначение и про-
изход на постройката.

Предполага се, че там се е 
помещавала астрономическа 
обсерватория или храм на огъня. 
За това говорят шахти, разполо-
жени в ниши в задната част на 
втория и третия етаж. Изглеж-
да, че са били предназначени да 
провеждат природен газ, който 
да осигури гориво за „вечния пла-

мък“. Основната част на кулата 
е като че ли кръгла, но с проекция 
на изток, която сочи към изгрева 
по време на равноденствията. 
Етажите са свързани чрез стъл-
бища, вградени в стените, и са 
осветени от малки тесни про-
зорци. Обектът понася сериозни 
щети по време на земетресение-
то през 2000 г. Усиленото разра-
стване на града и липсата на по-

литика по консервация на обекта 
също са сериозни опасности за 
бъдещето на тази уникална по-
стройка, съчетаваща история и 
древна култура. 

Срещу Вътрешния град е 

дворецът Ширваншах,

който е една от перлите на 
архитектурата на Азербайджан. 
Той е построен през XV в. на най-
високата точка в града. Изграж-
дан е по времето на Ширваншах 
Калилула I и неговия син Фардук. 
Комплексът се състои от някол-
ко елемента – жилищна част, ди-
ванкане, джамия с минаре, бани 

(хамам) и мавзолей на астролога 
Сеид Яха Бакуви. Дворецът бил 
сериозно повреден от руски во-
енноморски бомбардировки през 
XVIII в. и голяма част от горните 
му части били унищожени. Извър-
шена е реставрация. Съкрови-
щата от двореца, първоначално 
взети от иранския град Тебриз, 
биват прехвърлени в палата Топ-
капъ в Истанбул.

Особен интерес предизвиква 
и храмът на огнепоклонниците 
„Атешгях”, разположен на 30 км 
от Баку. Той е построен на мяс-
тото на древно светилище на 
огнепоклонниците зороастрийци. 
Уникалните древни изображения, 
оставени от първобитните хора 
върху стените на пещери, на ска-
ли и каменни отломки, могат да 
се видят в Държавния историко-
художествен резерват Гобустан 
на 60 км от столицата. 

В Баку има и великолепни об-
разци на западноевропейската 
архитектура от края на XIX – на-
чалото на XX в. и забележителни 
обекти на архитектурата на 30-
те – 80-те години на XX в. Тези 
шедьоври могат да се разгледат 
както през деня, така и през но-
щта.

В един град, който е толкова 
богат на петрол и газ, пестене-

то на енергия не е на дневен 
ред и почти всяка фасада е 
ефектно осветена. Най-краси-
ва е пешеходната зона около 
площада с фонтана, като от 
двете й страни са поставени 
огромни канделабри. Високата 
175 м телевизионна кула е ос-
ветена от пъстроцветни про-
жектори в цвета на нацията – 
синьо, червено, зелено, подобно 
на Емпайър Стейт Билдинг в 
Ню Йорк. 

Една от по-новите атрак-
ции е фасадата на 

„Кулите на пламъка”.

Тези три офисни сгради със 
стъклени фасади се считат за но-
вия символ на Баку. Вечер те се 
превръщат в огромен екран, на 
който се прожектират анимации. 
При един от ефектите „Кулите на 
пламъка” буквално изригват в ог-
ньове – фасадата им сякаш е об-
хваната от пламъци, които прили-
чат на огромен огън за барбекю. 

Това е грандиозен спекта-
къл, който се вижда най-добре 
от крайбрежната алея „Булвар” – 
друга забележителност на града. 
Още в началото на ХХ в. край за-
лива е изградена алея за разходки, 
която през последните години е 
разширена. Малки градинки и ка-
фенета има по „Булвар”. Алеята 
минава край построения по вре-
ме на съветската власт прави-
телствен дворец „Дом Советов“ 
и стига до строящия се Музей 
на килима, който, когато бъде 
завършен, ще прилича на навита 
пътека.

Баку е и крупен културен цен-
тър не само в Азербайджан, но и 
в целия Изток. Тук за пръв път в 
мюсюлманска страна е вдигната 
завесата на национален театър, 
прозвучала е опера, издаден е пър-
вият вестник и др. Затова мили-
они туристи от цял свят идват 
всяка година, за да видят този 
богат на всичко Град на огъня.

Дворецът Ширваншах

Уличките и сградите във Вътрешния град

Моминската кула
Входната врата за Стария град

Страхотното съчетание от 
стара и модерна архитектура 
в Баку

Осветеният фонтан на централния 
площад
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Prime Minister Plamen Oresharski:

Government and business discussed the main steps to go out of recession 

“One of the main pri-
orities of the government is 
infrastructure, which yields 
significantly to developed 
countries and is not favora-
ble to the overall invest-
ment climate in the country. 
Through investments in it we 
will help to restart the Bul-
garian economy,” said Prime 
Minister Plamen Oresharski 
at the opening of the Nation-
al forum “Government - Busi-
ness: Restart of the Econo-
my”. The discussion was 
organized on the initiative 
of the Prime Minister and 
during it the executive and 
business discussed the main 

steps that should be taken 
by the country to go out of 

the recession. The forum 
was attended by Eng. Sve-

toslav Glosov – Chairman of 
the Board of the Bulgarian 

Construction Chamber, Eng. 
Simeon Peshov – honorary 
chairman of BCC, Eng. Ivan 
Boykov – Executive Director 
of the Chamber. 

The  Pr ime  M in i s t e r 
stressed that the objectives 
of the economic policy of 
the Cabinet are designed to 
encourage the development 
and creation of prerequisites 
to go out of the economic 
crisis, sustainable growth 
by implementing innovation 
and reindustrialization. He 
stressed that the government 
will rely on continuity and will 
keep the current exchange 
rate regime. Plamen Ore-

sharski noted the stability of 
our banking system pointing 
out that this distinguishes us 
from many developed Euro-
pean countries whose finan-
cial institutions did not resist 
the crisis. 

The Prime Minister said 
that the government wi ll 
continue to maintain low 
levels of direct taxes – 10% 
corporate and 10% person-
al income tax and a single 
VAT rate of 20%. “In strong 
competition the low level of 
direct taxation is our advan-
tage, which we will not do 
without at least on foresee-
able horizon,” he said. 

“This 2014 will be strong for Operational 
Program “Environment” (OPE). On the one 
hand, due to the active implementation of 
OPE 2007 – 2013. Most of the contracts 
were signed last year and in fact the 
implementation of most projects on some 
axes of the program is being implemented 
at the moment. That we are in a period of 
suspended payment under OPE makes the 
task more difficult and the final completion 
of the program will be a serious challenge. 
All this goes in parallel with the preparation 
of OPE 2014 – 2020. It should be clear that 
this programming period differs from the 
previous one because of the requirement 
policies on environment and climate change 
to find place in all operational programs at 
both programming and implementation level.” 
With these words Minister of Environment 
and Water Iskra Mihailova opened a seminar 
“Operational Program Environment 2014 – 
2020”, which was held in Pravets. 

According to her, the third version of the 
operational program for the new period is 
ready and is to be sent for consultation in 
Brussels, as the budget will be higher than 
the announced in August last year. It will be a 
little under EUR 2 billion but it is not clear yet 
how these funds will be distributed along the 
axes. Expectations are most subsidies to get 
sector “Water”.

Payments under OPE recovered by end-March Burgas aims to become EU’s eastern gate 
During this planning period Burgas managed 

to accumulate a substantial amount of EU funds, 
which significantly changed its appearance. 
The city won projects for the record BGN 3.6 
billion, of which it has already absorbed over 
BGN 172 million according to the Unified 
Management Information System for the EU 
structural instruments. So Burgas enjoys low 
unemployment despite the crisis. There is not 
a wide gap between people’s incomes. By 
indicator average disposable annual household 
income Burgas is second with 4,041 euros, after 
Sofia – 4,278 euros. Burgas is in a good position 
also in one of the most important indicators for 
strategy “Europe 2020” – that of dropped out 
of school students. They are only 6.2%, before 
Burgas is again Sofia with 5.5%. The seaside city 
is behind in ICT and attracting companies with 
higher added value. There is also a shortage of 
beds in hospitals and technique is obsolete and 
worn out. Another disadvantage is air pollution. 

In their dreams citizens of Burgas see 

their city clean and cozy, with good traffic 
organization and easy access, according to a 
study made under the plan. Citizens want also 
clear separation of the historical area of the city 
where buildings are without air conditioning and 
advertising signs on the facades. They want also 
more playgrounds and sports grounds, young 
and polite staff in health and administration. 

Dzheihan Ibryamov, Deputy 
Minister of Investment Planning:

Municipal projects will 
participate in exhibitions 
in Western Europe 

Mr. Ibryamov, in the Ministry of 
Investment Planning you have been 
in charge of the dialogue with the 
municipalities for a few months. How 
is the dialogue going? 

I have worked with many of local 
administrations as executive director of 
a nonprofit organization. The experience 
is my advantage today. 

The dialogue between the ministry 
and the municipalities is constructive. 
In MIP from the outset we analyzed the 
interaction between the mayors and 
the executive. We sent questions to 
local authorities about the stage they 
have reached in preparation of their 

development plans, about their planned projects, the number of 
abandoned buildings that could be converted into social housing. We 
tried to gather information for future investment projects in the regions 
and offered expert assistance for their implementation. 

One of our most interesting ideas is to participate with large 
municipal projects in exhibitions in Western Europe and to attract 
foreign investors through them. We have a request from four large 
companies that want to invest money in various activities and expand 
their production facilities in our country. 

Mr. Pospelov, please tell us more 
about you and your work. We know you 
are a scientist. 

I am not a builder, or a lawyer or 
even a businessman. I am a scientist.  
I am a head of a genetic strand and I also 
deal with the development of medicines 
to treat cancer and diabetes. I am also 
the author of four methods of prevention. 
However, I want to leave also something 
else behind. This is the reason to decide 
to deal with such wonderful projects.  
I am not a government official, I am just a 
man for whom this is important and I will 
continue to do it. 

It will be interesting for us to know 
the history of the foundation “Law, 
Justice and Mercy”. 

In the first year, when it appeared, 
our goal was to develop it so that it 
is of help to people. “Law, Justice and 
Mercy” was created for protection 
of the social r ights of employees 
in the judicial system of Russia. 
As main tasks we set to facilitate 

their access to medical care and 
sanatorium treatment. Separately, we 
assist the construction and financing 
of rehabilitation and health centers, 
hospitals, nursing homes. Further, the 
foundation develops also charities. 

Its inception occurred after doctors 
and children of Kalmikiya approached 
the President of Russia with a request 
to support them with completion of the 
construction of a clinic in the city. We 
are talking about children’s center. Then 
to us as an organization was given the 
task to entirely complete the project. We 
succeeded to let it go into operation in the 
first year of our existence and it was nice 
to see the happy faces of the children. 

We decided that construction can also 
become a part of our core business. 
We also help children from families that 
suffered in the Crimea, Komsomolsk-on-
Amur, when the river went out of its bed. 
In general, we strive to be where people 
find it hard in order to help them. 

Furthermore, the foundation develops 
its own specific methods of treatment. 
In Russia we have a very seriously 
developed medical basis. We have 
negotiated with major medical institutions. 
This helps us to give aid very quickly. We 
have 17 branches in Russia. We can 
provide support on local places and in 
more complex cases to send patients to 
Moscow or to St. Petersburg. 

Vadim Pospelov, President of Russian Foundation 
„Law, Justice and Mercy”: 

With joint efforts 
we will achieve a lot 
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Спускане 

Кънки

Скиатлон

Шорттрек 

Ски-бягане

Слоупстайл 

Фигурно пързаляне
Страницата 
подготви 
Теодор Николов

Швейцарският скиор Дарио 
Колоня спечели златния медал в 
скиатлона на 30 км (15 км класи-
чески стил + 15 км свободен стил) 
в ски-бягането на Олимпийските 
игри в Сочи.

Той  три у м ф и р а  с  в р еме 
1:08:15,4 часа, като изпревари за-
вършилия на второ място Маркус 
Хелнер (Швеция) с минимална разлика. 
Бронзовия медал заслужи норвежецът 
Мартин Сундбю, който пък изпревари 
с минимална разлика руснака Максим 
Вилегжан. Сундбю даде време 1:08:16,8 
часа, а Вилегжан - 1:08:16,9.

Колоня, действащ световен шампион 
в скиатлона и златен медалист на 15 км 

свободен стил от Ванкувър, имаше про-
блеми с глезена този сезон, като претър-
пя операция през ноември м.г. и едва от 
януари се завърна на пистата. 

В състезанието участваха и двама 
българи. Веселин Цинзов завърши на 53-
то място на 5:56,6 минути зад шампиона, 
а Андрей Гридин финишира 57-и на 7:29,3 
минути от Колоня.

Норвежецът Ола Виген Хатестад спе-
чели спринта в ски-бягането свободен стил 
на Олимпиадата в Сочи 2014. Световният 
шампион в дисциплината от Либерец 2009 
бе най-бърз на финала по 1,8-километровото 
трасе и завърши за 3:38,39 минути.

На второ място на 1,22 секунди се на-
реди Теодор Петерсон (Швеция), а трети 
остана Емил Йонсон (Швеция). Финалът 
беше белязан от падането на Андерс Гльо-
ерсен (Норвегия), Сергей Устюгов (Русия) 
и Маркус Хелнер (Швеция) в средата на 
дистанцията. Освен първите двама от из-
оставането се възползва най-много бронзо-
вият медалист от световното първенство 
в Осло 2011 Йонсон и въпреки че завърши 
на 19,74 секунди след победителя, остана 
3-ти. След финала обаче шведът колабира 
и беше изнесен от пистата от служебни 
лица от отбора му.

Четвърти с изоставане от 23,66 секун-
ди финишира Андрес Гльоерсен (Норвегия), а 
надеждата на домакините Сергей Устюгов 

остана пети на 54,09 секунди.
Състезаващият се за България Андрей 

Гридин отпадна в квалификациите. Натура-
лизираният казахстанец се класира на 64-то 
място от 85 финиширали.

При жените 23-годишната норвежка 
Майкен Касперсен Фала беше най-бърза и 
в четирите елиминационни състезания в 
дисциплината по 1,3-километровото трасе 
и заслужено стигна до златното отличие с 
време 2:35,49 минути. Норвежката е бронзо-
ва медалистка от световното първенство 
във Вал Ди Фиеме 2013, макар и в класиче-
ския стил.

Втора бе друга нейна сънародничка - 
Ингвилд Флугстад Йостберг с 0,38 секунди. 
Бронзовото отличие бе за словенката Весна 
Фабиан, която бе изпреварена в последния 
метър с 2 стотни от секундата.

Олимпийската и световна шампионка 
Марит Бьорген (Норвегия) отпадна на по-
луфиналите. Българките Теодора Малчева 
и Антония Григорова-Бургова не предоляха 
квалификациите. Малчева завърши на 54-то 
място, а Григорова-Бургова остана 60-а от 
67 стартирали.

Българите влизат 
в 60-ицата

Детето чудо на Русия - Юлия 
Липницкая, стана най-младата шам-
пионка в историята на Зимните 
олимпийски игри. При победата си в 
отборната надпревара тя бе едва 
на 15 години и 249 дни. Предишното 
постижение бе на американската фи-
гуристка Тара Липински. Тя спечели състеза-
нието при жените на Олимпиадата в Нагано 
през 1998 г. Тогава Липински бе на 15 години 
и 255 дни. В същото време Мария Шарапова 
бе силно впечатлена от сънародничката си 

Липницкая.
„Какво безупречно и красиво представя-

не, а тя е само на 15 години“, написа тени-
систката в своя личен профил в социалната 
мрежа Туитър.

Юлия Липницкая 
стана най-младата 

олимпийска шампионка

Тина Мазе донесе първия златен медал 
за Словения от Зимните олимпийски игри в 
Сочи. Тя и швейцарката Доминик Гизин поде-
лиха титлата в спускането, преодолявайки 
трасето на писта „Роза Хутор” за 1:41,57 
минути.

30-годишната Мазе грабна среброто 
в гигантския и супергигантския слалом на 

игрите във Ванкувър. Швейцарката Гизин 
също спечели златото за първи път в ка-
риерата си. Тя донесе и първа олимпийска 
титла за Швейцария в дисциплината от 30 
години след Михаела Фиджини от Игрите в 
Сараево 1984 г.

Сънародничката й Лара Гут финишира 
трета с изоставане от 10 стотни. Олим-
пийската шампионка в суперкомбинацията 
Мария Хьофл-Рийш от Германия завърши 
13-а с 1,17 секунди от първото място, a Ни-
кол Хосп и Джулия Манкузо останаха съот-
ветно девета и осма в крайното класиране.

Холандецът Стефан Гротхейс стана 
олимпийски шампион на 1000 метра бър-
зо пързаляне с кънки и донесе четвърти 
златен медал за родината си от този 
спорт на Игрите в Сочи.  32-годишният 
холандец измина дистанцията за 1:08,39 
минути. Втори остана канадецът Дени 
Морисън с изоставане от само 0,04 се-
кунди. 

След олимпийската си титла на 500 
метра бързо пързаляне с кънки Микел 
Мулдер трябваше да се задоволи с брон-
зовото отличие на два пъти по-дългата 
дистанция. Холандецът даде с 0,35 секун-
ди по-слаб резултат от своя сънародник. 
Олимпийският шампион от Ванкувър 2010 
Шани Дейвис (САЩ) остана осми на 0,73 
секунди след Гротхейс, който преди че-
тири години бе четвърти и не взе медал. 

Представителката на Южна Корея 
Ли Санхва стана олимпийска шампионка 
по бързо пързаляне с кънки на 500 метра 
за жени и така повтори успеха си от 
Ванкувър 2010, когато също триумфира 
на тази дистанция. Тя спечели златния 
медал с време от двата старта 74,70 
секунди.

Носителка на сребърен олимпийски 
медал стана Олга Фаткулина (Русия) - на 
0,36 секунди след победителката.

Трета на почетната стълбица пък се 
нареди холандката Марго Бур - на 0,78 
секунди.

Американката Джейми Андерсън, три-
умфира в дисциплината слоупстайл на Иг-
рите в Сочи.

Състезанието премина с доста дра-
матични обрати, включително и пада-
нето на Сарка Панцохова от Чехия, чи-
ято каска се начупи на снега от удара. 
Тя трябваше да изчака 10 състезателки, 
за да разбере, че все пак има медал и за 
нея - среброто. Джени Джоунс пък влезе 
в историята на британския спорт, след 
като осигури първи олимпийски медал за 
страната, спечелен на сняг. Тя  има две 
златни отличия в състезания през 2009 г. 
и през 2010 г. в Аспен, Колорадо.

Всички медалисти на Великобритания 

от зимни олимпийски игри до момента са 
били от спортове като фигурно пързаля-
не, бобслей и скелетон. Алън Бакстър взе 
бронзов медал от Игрите през 2002 го-
дина в Солт Лейк Сити в слалома, който 
обаче му беше отнет заради положител-
на допинг-проба.

Чарлс Амелин спечели златен олимпийски медал от 
Сочи, след като триумфира на 1500 м в шорттрека при 
мъжете. Канадецът пресече финалната линия за 2:14,985 
минути.

На второ място остана Тянуи Хан с 2:15,055 минути. 
Бронзовото отличие бе за представителя на домакините 
Виктор Ан, който завърши за 2:15,062 минути.
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В следващия брой 
очаквайте

МАРШРУТИ

КСБ - АНАЛИЗИ

Мониторинг на 
обществените поръчки – 
обобщение 2013 г.

Овиедо – град на храмове 
и дворци върху приказни 
пейзажи

ОБЩИНИ

МЪГЛИЖ беше пръв...

с колко още заряда разполага. 
А това е много важно, защото 
когато наблизо гърмят и други 
пушки, човек невинаги може да 
чуе собственото си оръжие. 
Тази информация обаче може да 
се изтрива и да се актуализира 
при всяко ново вкарване на па-
трон в пълнителя или в цевта.

Следващата възможност на 
миникомпютъра позволява да се 
направи бърз сравнителен тест 
при стрелба с различни видове 
патрони. Уредът сравнява сила-
та на два типа ловни муниции, 
с които е стреляно едни след 
други, дори те да са с еднакво 
тегло на заряда от сачми.

Последната информация е от 
вградения датчик, който посто-
янно показва околната темпера-
тура по време на лова.

Има и други модни  
и технически новости

Макар и да не изне-
надва с компютър, друга 
италианска компания – 
„Бенели”, си позволи 

една впечатляваща 
дизайнерска провока-
ция, като представи 

новаторския си ловен гладкоце-
вен полуавтомат с инерционен 
затвор - Vinci Leather. Серията е 
от три модела, в които прикла-
дите и полуложите са облечени 
с естествена кожа. Усещането 
при хващането на такова оръ-
жие е като да седнеш в лимузина 
с изцяло кожен салон.

Важно е да се отбележи, че 
всички пластмасови части в 
тези оръжия имат екологичен, 
напълно естествен произход. Те 
са направени от материал, про-
изведен от семената на расте-
нието рицин. Използваната кожа 
също е обработена и боядисана 
без употребата на вредни за 
околната среда химикали.

Що се отнася до техничес-
ките иновации, инженерите от 
компанията също има с какво 
да се гордеят. На пазара вече 
е новият гладкоцевен ловен по-
луавтомат Vinci Super Magnum. 
Всичко в това оръжие е било 
основно преработено заради 
много по-мощния барутен за-
ряд на патроните с калибър 
12/89 мм. Нова е конструкция-
та на патронника, на затворна-
та кутия, а самият стоманен 
инерционен болт с въртяща се 
заключваща глава е специално 

разработен за мощ-
ния боеприпас.

Най-невероят-
ното постижение 
на италианските 
конструктори в слу-

чая е, че това оръжие 
може съвсем спокойно 
да се ползва и с други 
муниции - например с 

ловни обикновени па-
трони 12/70 мм или дори 

с късите 12/67 мм. За пър-
вите патрони теглото на сач-
мите трябва да е 32 грама, а за 
втория вид ловни муниции - 24 
грама. Единственото условие 
обаче е и двата типа патрони 
да имат кинетична енергия от 
поне 240 kg/m на дистанция 1 м 
от дулото на оръжието. По този 
начин новият полуавтомат ста-
ва както за лов на диви гъски и 
пуйки със стоманени сачми от 
значителна дистанция, така и 
за стрелба по глигани, яребици, 
фазани, дори по гривяци и пъд-
пъдъци с обичайните оловни 
сачми.

„Блазер“ работи за любите-
лите на изкуството

Германците от „Блазер“ по-
казаха неотдавна суперлуксоз-
ни варианти на новаторската 
ловна карабина R8. R8 Custom 
имат невероятно красиви ръч-
но рязани в стоманата гравюри 
със златни инкрустации. Новост 
при карабината е и серията R8 
Big Bore. Тук оръжията са три 
модела. Първият е карабина за 
професионални ловни водачи в 
африканско сафари в калибър 416 
Rigby. При нея прикладът и ложа-
та са от здрава непретенциозна 
синтетика с цвят каки. Втори-
ят модел е R8 Big Bore Selus, на-
речен на легендарния британски 
професионален ловец на едър аф-
рикански дивеч от началото на 
миналия век Фредерик Селус. Тук 
прикладът и ложата са от много 
красив селектиран орех, а кали-
бърът е 416 Remington Magnum. 
Затворната глава е с преливаща 
се синя оксидация.

Третата карабина за лов в 
саваната на Африка е също с 
орехов приклад и отново в ка-
либър 416 Remington Magnum, но 
с традиционна черна оксидация 
на затворната глава и цевта. 
Стандартните мерни прибори и 
на трите могъщи оръжия са кла-
сически - механични, направени 
от стомана.

Пушката вече има „километраж” Тази красива 
пушка е 
направена с 
екологична 
пластмасаЛюдмил Митакев

Традицията при ловните 
оръжия е свята. И само големи 
майстори могат да си позволят 
да я развиват. Така направиха 
от „Берета“, които за първи път 
вградиха миниатюрен компютър 
в пушка. 

Умната джаджа GunPod на-
истина е с малки размери и се 
поставя вместо декоративната 

капачка на полупистолетната 
ръкохватка в приклада на лекия 
гладкоцевен ловен полуавтомат 
с газово презареждане Beretta 
A400 Xplor Action в калибър 12/76 
Magnum.

Бордният компютър на това 
оръжие засича вибрациите в при-
клада при всеки произведен из-
стрел с пушката и го запаметя-
ва. Информацията винаги може 
да се извика на дисплей. Много 
важно е обаче, че броят на на-
правените изстрели не може да 
се рисетне, умишлено да се на-
мали или пък да се изтрие.

Броячът работи и отчита 
всеки направен изстрел, дори 
ако батерията на устройство-
то е извадена или е тотално 
изтощена.

Така подобно на автомобили-
те сега и ловната пушка се сдо-
бива с „километраж”. Това е важ-
но както за нейния собственик, 
така и за евентуалния купувач 
на оръжието на пазара за вто-
ра употреба. Следващата опция 
на бордния компютър е да брои 
по време на лова оставащите 
патрони в пълнителя. Тук всеки 
ловец сам трябва да настрои 
бордния си компютър, защото 
максимумът е за седем, а мини-
мумът е за три патрона. Тази ин-
формация също може лесно да се 
види на дисплея и чрез нея авджи-
ята във всеки момент ще знае 

Компютърът е малък и не 
пречи на отстрела

Умната „Берета“

ИНТЕРВЮ 

Йоаким Нунес де Алмейда, 
директор, отговарящ 
за политиката по 
обществените поръчки 
към ГД „Вътрешен пазар 
и услуги“ на ЕК
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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

Моряк обяснява  
какво е това океан:

- Едно такова синьо  
и голямо, голямо -  
плуваш със седмици  
и нито една кръчма.

***

- Как се казва шофьорът  
на Фил Колинс?

- Карамфил.

Фирмата спечели 
обществената 

поръчка за ремонт 
на общинските 

пътища  
в Ивайловград  

в конкреция  
с още 4 фирми.
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София 1528
ул. „Илия Бешков“ 3
тел. 02 973 73 23

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

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

Цени за членове на КСБ

Разполагаме с постоянни 
наличности на склад от 
сив материал

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

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

ЗА ШЛАЙФАН БЕТОН

Дом на строителя

www.abc-enginering.eu

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

Уважаеми колеги,

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


