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Емил Христов

Предвижда се Северната скоростна 
тангента да бъде завършена до есен-
та на 2015 г., срокът е 15 месеца. Това 
заявиха министърът на регионалното 
развитие Десислава Терзиева и пред-
седателят на Управителния съвет на 
агенция „Пътна инфраструктура“ инж. 
Стефан Чайков по време на подписва-
нето на договорите за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ за про-
ектиране и строителство и за надзор 
на Северната скоростна тангента на 
София. Общата дължина на участъка е 
16,54 км. Проектът е лот 70 от ОП „Ре-
гионално развитие“, която се съфинан-
сира от Европейския фонд за регионал-

но развитие и от националния бюджет. 
Министър Терзиева напомни, че той е 
изключително важен за столицата и е 
бил избран, за да се спасят средства по 
ОП „Регионално развитие“, които иначе 
страната ни щеше да загуби. 

Стойността на договора за проек-
тиране и строителство на обекта е 
149 999 999 лв. без ДДС. Изпълнител е 
консорциум ХПВС-ССТ, в който участ-
ват „Хидрострой“ АД, „Пътни строежи 
Велико Търново“ АД, „Пътинженеринг-
строй“ АД, „Пътстрой Бургас“ ЕООД и 
„Водстрой 98“ АД. От името на строи-
теля договора подписа управителят на 
консорциума инж. Николай Пашов. 
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Йоаким Нунес де Алмейда, 
директор „Обществени поръчки“  
към ГД „Вътрешен пазар и услуги“ 
на ЕК

Петър Киров, зам.-министър на 
транспорта, информационните 
технологии и съобщенията:

С 310 млн. лв. 
Велико Търново 
расте и укрепва 

ТЕМА
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НЯКОЛКО ДНИ 

НОСТАЛГИЯ

След години, прекарани на обекти-
те, най-накрая и аз заработих в офис. За 
първи път не бях по цял ден навън. Не ме 
валеше дъждът през есента, не ме духа-
ше леденият вятър през зимата, не ме 
изгаряше горещото слънце през лятото. 

Имах си подредено бюро, компютър и 
климатик в стаята. Какво повече можех 
да искам!? Но с времето нещо ме зачо-
върка. Започна със случайна реплика на 
колежка, която се оплакваше, че машина-
та за кафе в офиса е започнала много да 
бръмчи. Да, тя наистина издаваше драз-
нещ звук, но тази дама беше ли чувала 
как работи форсиран дизелов двигател 
на фадрома, багер или пък на тежък са-
мосвал!? Спомняйки си за тези звуци, се 
улових как те са започнали да ми липсват. 
Сетих се как сутрин на строителната 
площадка шофьорите запалваха камиони-
те, за да загреят двигателите им. 

Като по команда всеки даваше ключа 
на контакт и двигателите на „флотилия-
та“ от КАМАЗ-и се събуждаше с могъщо 
дизелово боботене. Колкото и да бяхме 
свикнали с тези звуци, тръпки ни побива-
ха, като ги чуехме – това беше страхо-
вита симфония от експлозиите в цилинд-
рите, от вибриращия въздух и дълбокия 
ауспухов грохот. 

На фона на тези мощни двигатели 
 офисната кафе машина издаваше жуже-
не, подобно на пчела, рееща се над зелена 

ливада през пролетта. Същата работа 
беше и с климатика – една колежка се оп-
лака, че много силно духал в лицето й...

Можеше ли това да се сравнява с по-
ривите на вятъра високо горе, на мон-
тажните скелета!? В този момент поч-
ти можех да усетя вятъра, който духаше, 
когато работех по външната мазилка на 
десетия етаж. През пролетта той беше 
ефирен полъх, гонещ с мека топлина бър-
зите движения на ръцете ми. През лято-
то беше като пулсиращо дихание на раз-
палена пещ. През зимата пронизваше с 
ледени кинжали всяка пора на кожата ми. 

Но сега тези волни нюанси достига-
ха „опитомени“ до мен, преминали през 
филтрите на климатика, през зададени-
те степени за сила на струята. Това не 
беше моят вятър. Тук ги нямаше моите 
солидни стени от тухли четворки, кои-
то старите майстори зидари ме учеха 
да редя кръстосано по отвес и нивелир. 

Не знам защо, но се чувствах като Ро-
бинзон Крузо на самотния остров. 

Какво направих ли? Просто се върнах 
обратно в морето от грохотни звуци и 
силни ветрове на строителната площад-
ка. А в офис влизам само в краен случай 
– за да напиша история като тази.

   

От тухларната 
Георги Сотиров

Тухла четворка

www.tondach.bg    

TONDACH®

Людмил Митакев

Бюст-паметни-
кът на Васил Левски 
бе дарен на сръбската 
община Димитровград. 
Българският премиер 
Пламен Орешарски и 
неговият колега Ивица 
Дачич откриха поста-
мента с церемония на 
централния площад на 
града, известен у нас и 
като Цариброд. 

„Ако Левски беше 
сега сред нас, убеден 
съм, че щеше да ни измери строго с поглед, 
да ни подкани да работим още по-усърдно за 
Отечеството, да ни попита защо още не сме 
изградили неговата чиста и свята републи-
ка и да ни завещае отново своята визия за 
България като част от общността на сво-
бодните народи“, заяви Пламен Орешарски 
пред множеството наши сънародници, които 
отдадоха почит на Апостола, отбелязвайки 
141-вата годишнина от неговата гибел. 

Премиерът изрази увереността си, че 
паметникът ще символизира разбирател-
ството между два братски народа, което 
през годините неведнъж е поставяно на из-
питание.

„Сега е време за градене на добри и то-
лерантни отношения. Невинаги в историята 
сме били умни, а днес искам вашите и наши-
те деца повече никога да не воюват, а заед-

но да откриват фабрики“, заяви Ивица Дачич. 
По време на разговора си с кмета на Ди-

митровград премиерът Орешарски е обсъдил 
идеята да се проведе бизнес форум, на който 
представители на частния сектор от двете 
страни да обсъдят възможности за създава-
не на производствени мощности, които да 
повишат заетостта в региона.

Премиерът обеща, че в сътрудничество 
с Националния съвет на българското малцин-
ство в Сърбия оглавяваният от него каби-
нет ще направи всичко възможно за решава-
не на бюрократичните проблеми на нашите 
сънародници. 

Новооткритият бюст-паметник на Ва-
сил Левски е дело на проф. Валентин Старчев 
със спомоществователството на председа-
теля на Съвета на директорите на „Трейс 
груп холд” проф. Николай Михайлов.

България се преклони 
пред подвига на Апостола 
на свободата Васил Лев-
ски. С традиционна цере-
мония пред паметника му 
в столицата бе отбеляза-
на 141-вата годишнина от 
трагичната му гибел. На 
събитието присъстваха 
президентът Росен Плев-
нелиев, председателят на 
Народното събрание Ми-
хаил Миков и други офици-
ални лица. Хиляди българи 
поднесоха цветя в знак на 
уважение към личността 
и делото на Васил Левски.

„Азербайджан иска 
повече български фирми 
да се включат в изграж-
дането на техни инфра-
структурни обекти. Тези 
въпроси ще бъдат обсъж-
дани при предстоящото 
посещение на президен-
та Илхам Алиев през юни 
в София. Тогава се очак-
ва да има заседание и на 
съвместна икономическа 
комисия на двете стра-
ни. Интересът на Баку 
към нас е огромен, ние се 
явяваме техен стратеги-
чески партньор на Балка-
ните“, е заявил  пред жур-
налисти министърът на 
икономиката и енергети-

ката Драгомир Стойнев, 
съобщиха от правител-
ствената пресслужба. 
Той участва в българска-
та делегация, водена от 
министър-председателя 
Пламен Орешарски, която 
е на двудневно посеще-
ние в Баку. Там премиер-
ът се е срещнал с пре-
зидента на Азербайджан 
Илхам Алиев и съпругата 
му Мехрибан Алиева. При 
разговорите Алиев е по-
твърдил  интереса на 
страната към участие 
в разширяването на въ-
трешната газопреносна 
мрежа на България и раз-
ширяване на газохранили-

щето в Чирен чрез дър-
жавната газова компания 
на Азербайджан SOCAR и 
български партньор.

„Надяваме се достав-
ките на природен газ 
през 2019 г. да достиг-
нат  3 млрд. куб. м годиш-
но“, коментирал е Стой-
нев. Според него първо 
трябва да се разшири 
вътрешната мрежа, за-
щото сега едва 2-3% от 
домакинствата ползват 
синьото гориво. Минис-
търът е уточнил, че до 
2019 г. трябва да бъде го-
тов и газопроводът TAР, 
откъдето ще получаваме 
суровината. 

Снимка Емил Христов
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КСБ и областните й представителства в София 
и Бургас организират двудневен семинар-дискусия по 
най-актуалните въпроси за развитието на бранша. 
С това Камарата продължава традицията да съби-
ра на едно място хора от бизнеса, от централната 
администрация и местните власти. 

В първата година от новия програмен период 
темите за еврофондовете и ефективната работа 
по проектите стават още по-значими. Именно сред-
ствата от ЕС дават възможността за развитие 
на инфраструктурата, на иновациите, а крайният 
резултат ще бъдат дългоочакваният икономически 
ръст и стабилизирането на частния сектор след 
кризата. За да се случи това обаче, е необходимо да 
не повтаряме грешките  от изминалия програмен 
период. 

С експертния си потенциал и активна позиция 
Камарата допринася за стъпките на страната ни 
в тази посока. Нейните членове имат възможност 
не само да се включат в ежегодно организираните 
дискусии и конференции. Те участват във формиране-
то на дългосрочни стратегии, които пряко рефлек-
тират върху бизнеса и най-вече върху строителния 
сектор. 

ОТ СКИЦА-ВИЗА
ДО РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ

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

 Оценка на съответствието 
 Строителен надзор  
 Инвеститорски контрол  
 Енергийна ефективност 
 Оценки 

100 ÄÓÌÈНевена Картулева

 от стр. 1

„Северната скоростна 
тангента е важен пътен 
проект за София и страна-
та, тъй като в нея се пре-
сичат АМ „Тракия“, „Хемус“, 
„Люлин“ и пътят София – 
Калотина. Обектът не е 
част от Трансевропейска-
та транспортна мрежа, 
но осигурява свързаност 
между няколко междуна-
родни коридора – 4, 8 и 10. 
По тях се осъществява 
трафикът от и за Гърция, 
Румъния, Македония и Сър-
бия“, обясни инж. Чайков 
пред журналисти. 

Трасето преминава 
през землищата на квар-
талите на София „Требич“, 
„Илиянци“, „Бенковски“, 
„Малашевци“ ,  „Орлан-
довци“  и „Враждебна“ . 
Предвидено е изгражда-
нето на 6 ленти, по 3 във 
всяко направление. Ще 
бъдат построени 19 голе-
ми съоръжения и 5 пътни 
възела. Пътят пресича и 3 
реки – Какач, Владайска и 
Перловска, 20 електропро-
водни и газопроводни и 20 
ВиК мрежи. Проектиране-
то на обекта започва вед-
нага след сключването на 
договора, а строителните 
дейности – през лятото. 

Контракт беше подпи-
сан и между инж. Чайков и 
Димитър Марикин – пред-
ставител на обединение 

„СЖС Технос – СЖС Бълга-
рия“. Той е за строителен 
надзор на тангентата. 
Стойността му е 735 000 
лв. без ДДС. В обединение-
то участват „СЖС Бълга-
рия“ ЕООД и „СЖС Технос 
С.А.“.

Междувременно пред 
сградата на АПИ за по-
реден път протестира-
ха граждани, чиито земи 
трябва да бъдат отчуж-
дени за строителството 
на Северната скоростна 
тангента при определени 
цени от средно 0,85 лв. за 
кв. м.

Десислава Терзиева 
коментира, че в качест-
вото си на министър няма 
правомощия да определи 
друга, по-висока цена на 
изкупуване и хората тряб-
ва да търсят правата си 
по съдебен път, като се 
надява това да не забави 
изпълнението на проекта. 

Тя припомни, че експертни-
те оценки са направени по 
време на управлението на 
ГЕРБ. „Единственият ор-
ган, който може да се про-
изнесе по казуса, е Върхов-
ният административен 
съд и аз се надявам това 
да се случи в следващите 
4 месеца“, уточни инж. 
Чайков. „Отменянето на 
решението на Министер-
ския съвет и подготвя-

нето на нова оценка няма 
да промени почти нищо, 
защото рискуваме тези, 
които сега са доволни, 
при използването на нови-
те пазарни аналози да ос-
танат недоволни“, обясни 
инж. Чайков.

Оценката на земите, 
които трябва да бъдат 
отчуждени по трасето 
на Северната скоростна 
тангента, е направена 
и приета през декември 

2013 г. Това пък заяви  Ли-
ляна Павлова, министър на 
регионалното развитие 
и благоустройството в 
правителството на ГЕРБ. 
„Оценките на земите, 
конкретно за Северната 
скоростна тангента, са 
внесени в Пътната агенция 
през декември 2013 г., кога-
то са одобрени и са приети 
от Министерския съвет“, 
коментира Павлова.

Снимки Денис Бучел

Мирослав Еленков

Станаха ясни учас-
тниците в строителното 
изложение BAUTEC 2014 
в Германия. На национал-
ния ни щанд в Messe Berlin 
на обща изложбена площ 
100 кв. м своята продук-
ция и услуги ще предста-
вят следните фирми: АРП 
ООД – Пловдив (стомане-
ни пожароустойчиви вра-
ти), „Джоди Трейд“ ООД 
– София (фасадни скелета, 
механични и обезопаси-
телни изделия за стро-
ителството), „Ди пулс 
България“ ЕООД – Бургас 

(проектиране, изграждане, 
поддръжка и сервиз на ба-
сейни, вани, сауни, джакузи, 
СПА), „Елегант ЛТ“ ООД – 
София (PVC и алуминиеви 
прозорци и врати, охрани-
телни щори и ролетки, вер-
тикални и хоризонтални 
интериорни щори, мрежи 
против насекоми), „Марин 
Батуров“ ЕООД – София 
(гнайс глория рязан камък 
за настилки и облицовки, 
полигонални плочи за на-
стилки и облицовки, гнайс 
глиц, гнайс павета, гнайс 
декоративни павета, гнайс 
глория мозайки), „Мрамор 
Риолит Б“ АД – Брацигово 

(изделия от естествения 
камък риолит, риолитна 
глиц за фасади и верти-
кални облицовки, риолитни 
масивни стъпала, настил-
ки от риолит, детайли, 
подходящи за градини и 
алеи), „Стоа“ ООД – София 
(система за закрепване на 
вентилируеми фасадни об-
лицовки от различни мате-
риали ТЕКТА).

Националното участие 
в BAUTEC 2014 се органи-
зира от Изпълнителната 
агенция за насърчаване 
на малките и средните 
предприятия (ИАНМСП) в 
изпълнение на проект за 

насърчаване на експорта, 
финансиран от Европей-
ския фонд за регионално 
развитие чрез Оперативна 
програма „Конкурентоспо-
собност” 2007 – 2013.

Със средствата от 
проекта ИАНМСП поема 
разходите на участниците 
за наем на изложбена площ, 
проектиране и изграждане 
на щанд, наемане на обо-
рудване и обзавеждане, 
регистрация на изложите-
лите, издаване на каталог 
и рекламиране на участи-
ето.

BAUTEC е специализи-
рана изложба в областта 

на строителните техноло-
гии, оборудване, материали 
и интериор и е призната 
за най-значима в Европа. 
Организира се от 1981 г. 
веднъж на две години. В 
изданието през 2012 г. са 
участвали 581 фирми от 
22 страни, а посетители-
те са били близо 38 хиляди. 
Изложбата е предназна-
чена за производителите 
в областта на строител-
ството и оборудването. 
Основни тематични раз-
дели са производство на 

строителни материали, 
оборудване и техника, 
строителни технологии 
и системи, градско плани-
ране, помощни химически 
средства за строителна-
та индустрия, инженеринг, 
реставрация, дизайн и ин-
териор, фасадни техноло-
гии, телекомуникационни и 
противопожарни системи, 
системи за сухо строи-
телство, изолационни сис-
теми и покривни конструк-
ции, санитарни системи, 
аксесоари, услуги и др.
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4000 Пловдив, ул.  „Хр. Ботев “ № 92 В, 
тел.: (+359 32) 588 658; 658 631; факс: 655 124
е-mail : ek@kofragna-bg.com 
4003 Пловдив, бул. „Дунав“ № 77 
тел.: (+359 32 ) 955 178; 965 765; факс: 965 766
е-mail : zek@kofragna-bg.com 

„КОФРАЖНА ТЕХНИКА“ АД

Сертифициран 
по ISO 9001 - 2008

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

 Рамкови алуминиеви и стоманени кофражи
 Подпорни скелета и телескопични 
подпори

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

 Парапетни стойки за обезопасяване на 
плочи

 Едностранни кофражи
 Кофражни аксесоари

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ модерни технологични 
решения за изпълнение на:

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

През годините като зам.-министър на регионалното развитие, а след това и 
като депутат и председател на парламентарната Комисия по регионална поли-
тика Димчо Михалевски работи по важни въпроси, касаещи строителния бранш, 
беше съпричастен с идеите на Камарата на строителите в България, отклик-
ваше на предложенията за модернизиране на законодателството, направени от 
браншовата организация. Загубата на един истински професионалист, експерт 
и най-вече добър човек е голяма!

Поднасяме своите съболезнования на семейството и близките му! 
От Управителния съвет на КСБ

Най-искрени съболезнования изказва и екипът на вестник „Строител“, в който 
Димчо Михалевски бе чест гост с експертни интервюта и позиции по важни за 
бранша теми. 

На 48 г. си отиде Димчо 
Михалевски, председател 
на парламентарната Коми-
сия по регионална политика 
и местно самоуправление. 
Той бе покосен от тежка 
белодробна фиброза. 

„Напусна ни Димчо Миха-
левски. Отиде си млад човек, когото всички народни представители познаваха с 
добро, със силата му да отстоява политически идеи, битки, да ги печели, да се 
отдава на обществото, на България. Любящ баща, човек, вярващ в бъдещето на 
България", заяви председателят на парламента Михаил Миков. 

Димчо Михалевски е роден на 24 октомври 1965 г. в Кърджали, потомък на 
стар комитски род. Той е женен, има син и дъщеря. По професия е строителен 
инженер, възпитаник на Университета по архитектура, строителство и геоде-
зия. Завършва и магистратура по политически мениджмънт в НБУ. 

Цялата му политическа кариера е свързана с общините и регионалното разви-
тие. От 2000 до 2003 г. е зам.-кмет на Кърджали. През 2005 г. Михалевски става 
зам.-министър на строителството. От 2009 г. е народен представител - първо 
в 41-вия, после - в 42-рия парламент. 

Невена Картулева

Около 1,7 млрд. лв. се 
очаква да струва изграж-
дането на най-тежкия 
участък от АМ „Струма“ 
- лот 3 между Благоевград 
и Сандански. Това става 
ясно от публикуваните 
на сайта на Национал-
на компания „Стратеги-
чески инфраструктурни 
проекти“ предварителни 
обявления за поръчка-
та. Прогнозната стой-
ност за проектирането 
и строителството на 
участъка е 1,65 млрд. лв. 
За надзор са предвидени 
още 12,5 млн. лв., а 580 
хил. лв. – за техническо по-
средничество при отчуж-
дителните процедури и 
определянето на обезще-
тенията на собственици-
те на земите, както и за 
актуализация на прогно-
зата за трафика и анали-
за разходи-ползи. Лот 3 е 
разделен на три отсечки. 
Първата е от Благоевград 
до Крупник и е с дължина 
21 км. Тя включва и тунел 
с дължина около 2 км край 

с. Железница. Проектира-
нето и строителството 
на пътния участък и туне-
ла ще бъде отделено в две 
процедури. За трасето са 
планирани 150 млн. лв. и 
още 5,5 млн. лв. за надзор, 
докато проектирането и 
изграждането на туне-
ла ще струват около 200 
млн. лв.

Пътният участък от 
отсечката Благоевград 
– Крупник е дълъг 17 км, 
посочва се в обявлението. 
По него ще бъде изграден 
пътен възел, 4 надлеза с 
обща дължина около 300 м, 
7 мостови съоръжения - 
около 500 м, 2 етапни връз-
ки, както и реконструкция 
на съществуващия пътен 
възел „Симитли“ и измест-
ване трасето на сегашния 
главен път с дължина око-
ло 2 км.

Изпълнителят на ту-
нела край Железница ще 
трябва да проектира и из-
гради самото съоръжение 
с дължина около 2 км, при-
лежащите му предпортал-
ни площадки с обслужващи 
пътни връзки и 2 моста с 

обща дължина около 700 м. 
За най-сложния учас-

тък от автомагистрала 
„Струма“ - от Крупник до 
Кресна, където ще има и 
15-километров тунел, са 
предвидени 1,1 млрд. лв. 
Отсечката е дълга 21,6 км, 
а изпълнителят трябва да 
проектира и построи ту-
нел с две тръби и дължи-
на 15,4 км, 2 пътни възела, 
70-метров надлез и 5 мо-
ста с обща дължина 700 м.

За третата отсеч-
ка от магистралата – 
от Кресна до Сандански 
(23 км), са предвидени 200 
млн. лв. за проектиране и 
строителство и 7 млн. лв. 
за надзор. Изпълнителят 
ще проектира и изгради 
2 пътни възела, 6 надлеза 
и подлеза с обща дължина 
400 м и 10 моста с обща 
дължина 1000 м.

М и н а л а т а  г о д и н а 
председателят на НК 
„Стратегически инфра-
структурни проекти” 
Асен Антов съобщи, че 
обществените поръчки за 
лот 3 на автомагистрала 
„Струма“ ще се проведат 

НК „Стратегически инфраструктурни проекти“ 
публикува обявлението за поръчката

на два етапа - с предва-
рителен подбор на канди-
датите за проектиране и 
строителство.

Очаква се процедурите 
по възлагане на поръчката 
за участъка от Благоев-
град до Крупник да започ-
нат от 1 юли, а за надзора 
– от 15 декември. Планира 

се в средата на юни да 
бъде отворен търгът за 
проектирането и строи-
телството на отсечката 
от Кресна до Сандански, а 
за надзора й – в началото 
на декември.

Поръчката за тунела 
при Железница е предвиде-
на за началото на ноември, 

а за най-тежкия участък 
от Крупник до Кресна - в 
средата на същия месец. 
През февруари ще започне 
процедурата за актуали-
зация на анализа за тра-
фика по магистралата, а 
през май – за техническо-
то посредничество при 
отчуждаването.

Снимка Елица Илчева

Елица Илчева

Министерството на културата за-
почна набирането на проектни предло-
жения по пет покани по програма БГ 08 
„Културно наследство и съвременни из-
куства“, която е съфинансирана от Фи-
нансовия механизъм на Европейското 
икономическо пространство (2009-2014). 
Страните са Исландия, Княжество Лих-
тенщайн и Кралство Норвегия.

По две от петте мерки ще бъдат 
финансирани  строителни проекти. 
“Реставриране, обновяване и опазване 

на културното наследство” е насочена 
към реновиране, рехабилитиране и въз-
становяване на сгради и обновяване чрез 
интерактивни технологии на изложбени 
пространства и платформи. Общият бю-
джет е 7 106 470 евро. 

Бюджетът по мярката „Достъпност 
на културното наследство за обществе-
ността” е 1 594 412 евро, с които ще из-
граждат рампи за трудно подвижни хора 
в музеи и културни центрове.

Информационни дни ще бъдат прове-
дени през март 2014 г. Последният срок 
е 19 май 2014 г.
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Министър Десислава Терзиева: 

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

Невена Картулева

Публичното обсъждане на 
Споразумението за партньор-
ство за 2014-2020 г. на България 
с ЕС ще се проведе на 26 фев-
руари от 13 ч в Зала 6 на Нацио-
налния дворец на културата, съ-
общиха от правителствената 
пресслужба. 

Договорът очертава рамка-
та за управление на средствата 
от Европейските структурни и 
инвестиционни фондове (ЕСИФ) 
у нас през следващия програмен 
период. Това е документът, в 
който се определят стратеги-
ята на държавата членка и ней-
ните приоритети за изпълнение 

на Кохезионната политика на ЕС, 
Общата селскостопанска поли-
тика и Общата политика в об-
ластта на рибарството.

Събитието е заключителни-
ят етап на проведените втори 
обществени консултации по 
текста на Споразумението за 
партньорство. Ключовият за 
страната документ беше пуб-
ликуван в портала за обществе-
ни консултации към Министер-
ския съвет и Единния портал 
за Структурните фондове и 
Кохезионния фонд. Така всички 
заинтересовани страни имаха 
възможност да дадат своите ко-
ментари по него.   След предсто-
ящата дискусия страната ни ще 

започне официалните преговори 
с Европейската комисия.

За участие в обсъждането са 
поканени представители на ад-
министрацията на президента, 
Народното събрание, посланици и 
дипломати от държавите - член-
ки на ЕС, представителството 
на ЕК в България, регионалните 
съвети за развитие в районите 
от ниво 2, организациите на ра-
ботодателите, на работниците 
и служителите, на гражданите 
в неравностойно положение, На-
ционалното сдружение на общи-
ните в Република България, ака-
демичната общност, медии и др. 

Общественото обсъждане 
ще бъде открито от вицепреми-

ера и министър на правосъдието 
Зинаида Златанова. В дискусия-
та ще се включат и министри, 
техните заместници, ръководи-
тели на управляващи органи на 
оперативните програми.

Публичното обсъждане ще 
може да се проследи в реално 
време в интернет чрез Единния 
портал за структурните фон-
дове и Кохезионния фонд www.
eufunds.bg.

След дискусията започват преговорите на страната ни с Европейската комисия

С
ни

м
ка
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 Б
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Елица Илчева 

Министърът на регионалното развитие Де-
сислава Терзиева откри във Враца нов център за 
настаняване от семеен тип за деца и младежи в 
неравностойно положение. Стойността му е 2,6 
млн. лв., осигурени от Оперативна програма „Реги-
онално развитие“. Над 100 млн. лв. се инвестират 
чрез програмата за изграждането на общо 62 цен-
търа за настаняване от семеен тип на терито-
рията на цялата страна. 

След като преряза лентата, министър Терзи-
ева даде символичен старт и на изграждането на 
най-новия проект на Враца за зелена и достъпна 
градска среда. Близо 5 млн. лв. от Оперативна про-
грама „Регионално развитие“ ще се инвестират 

за зелени площи, обновяването на парк „Хижата“ 
и изграждането на спортни и детски площадки. 
С този проект инвестициите по програмата на 
територията на Враца достигат до 26 млн. лв. 
Общият ресурс, предоставен по проекти в об-
ластта чрез ОП „Регионално развитие“, достига 
50 млн. лв., уточни Терзиева.

Голем и  г ер -
мански компании 
са проявили се-
риозен интерес 
към инвестиции 
в България, а та-
кива, които вече 
присъстват у нас 
са демонстрира-
ли намерения за 
разширяване на 
бизнеса си. Това 
е станало ясно 
на българо-гер-
мански инвести-
ционен форум в централата на 
Дойче Банк в Берлин, на който 
специален гост бе вицепреми-
ерът по икономическото разви-
тие Даниела Бобева, съобщиха 
от пресцентъра на Министер-
ския съвет. Организаторите 
на форума – Дойче Банк и посол-
ството на България в Германия, 
са посрещнали представители 
на над 50 германски фирми с ши-
рок спектър на дейности. 

Даниела Бобева е представи-
ла възможностите за инвести-
ции в България в посткризисния 
период. Тя е акцентирала върху 
основните политики на прави-
телството в областта на ико-
номическото развитие, като е 
подчертала приоритетната 
подкрепа за малките и средни-

те предприятия, намаляването 
на административната тежест 
и гарантирането на по-голяма 
прозрачност в областта на об-
ществените поръчки.

Вицепремиерът е посочи-
ла, че въпреки общия спад на 
чуждестранните инвестиции 
в България през последната го-
дина, германските вложения са 
се увеличили. Берлин е на трето 
място за 2013 г. със 199,4 млн. 
евро. От началото на прехода 
германските инвестиции в бъл-
гарската икономика възлизат на 
2,14 млрд. евро. 

На форума в Берлин най-сери-
озен интерес е бил проявен към 
секторите текстил, концесии 
на пристанища и на подземни 
богатства.

Снимка Росица Пенкова, ОП на КСБ-Враца  

Елица Илчева

Управителният съвет на 
Държавен фонд „Земеделие” 
(ДФЗ) реши да увеличи макси-
малния размер на рефинансира-
не на кредити, отпуснати от 
търговските банки за проекти 
от Програмата за развитие на 
селските райони (ПРСР), съоб-
щиха от пресцентъра на ДФЗ. 
Таванът вече е 1 000 000 лв., а 
не 750 000 лв., както бе досега, и 
покрива до 100% от одобрените 

инвестиционни разходи, нама-
лени с извършените авансови и 
междинни плащания. Промяната 
засяга и кредитите по мерките, 
които включват строителство 
-  „Модернизиране на земеделски-
те стопанства”, „Подкрепа за 
създаване и развитие на микро-
предприятия” и „Обновяване и 
развитие на населените места”. 
В схемата за рефинансиране вли-
за и мярка 41 „Прилагане на стра-
тегии за местно развитие”. Така 
одобрените чрез местните ини-

циативни групи проекти също 
ще могат да се възползват от 
по-изгодни условия – с годишна 
лихва до 7% и срок на погасяване 
до 60 месеца.

Срокът за прилагане на 
схемата е удължен до 30 април 
2015 г. Тя осигурява по-лесен 
достъп до финансиране на бене-
фициентите, помага за реализи-
рането на повече одобрени про-
екти и ускорява усвояването на 
средства от Европейския фонд 
за развитие на селските райони. 
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Невена Картулева

Г-н Алмейда, с колеги-

те ви от ГД „Вътрешен 

пазар и услуги“ посетихте 

България и се срещнахте 

с представители на ин-

ституциите и бизнеса. 

Какви са впечатленията 

ви за процеса по обявява-

не, възлагане и изпълнение 

на обществени поръчки в 

нашата страна?

Въз основа на инфор-
мацията, която имахме на 
разположение и която бе 
отбелязана в неотдавна из-
лезлия доклад на ЕК по Ме-
ханизма за сътрудничество 
и проверка, мога да заклю-
ча, че все още съществу-
ват значителни недоста-
тъци при обществените 
поръчки в България.

По време на дискуси-
ите ни с властите се за-
познахме с тяхната осве-
доменост за различните 
проблеми и желанието им 
положението да се подобри. 
Смятаме, че е необходима 
по-голяма прозрачност при 
публикуването и възлагане-
то на обществени поръчки. 
Внимание трябва да се от-
дели също и на незаконната 
промяна на договорите с 
последващи анекси към тях. 
Надяваме се, че въпреки се-
риозността на притесне-
нията, за които алармирах-
ме, проблемите, обсъдени с 
властите, могат да бъдат 
преодолени.

Доколко полезна за вас 

беше срещата с ръковод-

ството на Камарата на 

строителите в България 

(КСБ)? Виждате ли въз-

можности за сътрудни-

чество с нея?

Бях много доволен да 
видя колко добре организи-
рана е КСБ. Мисля, че кон-
тактът трябва да бъде 
оценен и засилен. Експер-
тизата, която Камарата 
може да предложи, например 
по отношение на типовите 
договори или на възложите-
лите при подготовката на 
технически спецификации 
в областта на строител-
ството, би била полезна за 
участниците в процеса на 
възлагане.

Бихте ли посочили кон-

кретни пропуски, чието 

коригиране би могло да 

оптимизира поръчките?

З ас е г а  с ме  и де н -
т и ф и ц и р а ли  н я кол ко 
несъвместимос ти на бъл-
гарското законодателство 
с правото на ЕС в облас-
тта на обществените по-
ръчки. Смятаме, че е нужно 
опростяване и кодификация 
на правната рамка в тази 

област. Тя се характеризи-
ра с твърде много законови 
промени. Всеки възлагащ 
орган издава свои насоки 
за тълкуването на закона. 
Това може лесно да про-
тиводейства на правната 
сигурност. Процесът на 
възлагане на обществени-
те поръчки също невинаги 
изглежда прозрачен. В ня-
кои случаи има проблеми, 
произтичащи от дискрими-
национните технически из-
исквания, заложени в тръж-
ните условия.

Новите директиви за 
обществените поръчки и 
за концесиите бяха офици-
ално приети и държавите 
членки разполагат с две 
години, за да ги транспони-
рат. Мислим, че работата 
по въвеждането им дава на 
българските власти добра 
възможност за коригиране 
на констатираните несъ-
ответствия. 

Убедени сме и че по-на-
татъшното развитие на 
електронните платформи 
ще допринесе за прозрач-
ността на целия процес. 
Нещо повече - мерки за 
укрепване на администра-
тивния капацитет и на-
сърчаване повишаването 
на професионализма на екс-
пертите, работещи по об-
ществени поръчки, могат 
да бъдат взети в сътруд-
ничество с различни служби 
на Комисията. В България 
трябва да се преразгледа и 
системата за 
обжалване, за 
да се премах-
не закъснение-
то при про-
цедурите за 
преразглежда-
не. Забавяне-
то извън сро-
ковете може 
да  б локира 
изпълнението 
на важни ин-
фраструктур-
ни проекти за 
дълъг период 
от време.

Какви са проблемите, 

с които други държави 

членки трябва да се спра-

вят? Можете ли да посо-

чите примери за прило-

жени ефективни решения  

в ЕС?

Комисията наблюдава 
прилагането на правилата 
за обществените поръч-
ки в 28 държави членки. 
Всяка национална систе-
ма има своите различия и 
особенос ти, затова е труд-
но да се специфицира една 
конкретна практика или 
норма като общоважащ до-
бър пример за подражание. 

Има успешни практики 

и в страни, за които е било 
известно, че доскоро са 
били в трудна ситуация. Та-
кава е Португалия, където 
след въвеждането на раз-
лични електронни платфор-
ми за обществени поръчки 
влас тите са спестили 20% 
от средствата за провеж-
дане на процедурите. Друг 
пример може да бъде даден 
с Гърция. Правителството 
вложи големи усилия в пре-
разглеждането на законода-
телството за поръчките, 
което сега ще гарантира 
опростяването и рациона-
лизирането на общата рам-
ка. Обединеното кралство 
може да бъде похвалено за 

своята ефективна систе-
ма за обществени поръчки.

Започна новият про-

грамен период 2014 - 

2020 г. Ползотворното 

усвояване на средствата 

по отделните оперативни 

програми до голяма сте-

пен зависи от качестве-

ното и навременно изпъл-

нение на дейностите по 

проектите. Ускорените 

процедури за обществени 

поръчки, както и създава-

нето на по-конкурентна 

бизнес среда, е един от 

факторите за по-добра 

работа. Смятате ли, че 

законодателството е оп-

тимизирано достатъчно, 

за да гарантира това? 

Какви са следващите 

стъпки, които могат да 

се направят по отноше-

ние на търговете?

С властите вече обсъ-
дихме необходимостта от 
пълно съответствие на 
българската система за 
обществени поръчки с ре-
жима на ЕС за тях. Има на-
ционални норми, които ще 
трябва да бъдат изменени 
в контекста на транспони-
рането на новите дирек-
тиви на ЕС за търговете. 
Следователно налице е 
възможност за опростява-
не и кодификация не само на 
закона, но и на целия набор 
от насоки и други мерки с 
незадължителна юридиче-
ска сила. Въпреки това по-
важното е, че с освен по-
стабилната правна рамка, 
българските власти тряб-
ва да подобрят и национал-
ния административен ка-

пацитет, за да изпълняват 
адекватно управлението 
на усвояването на евро-
пейските фондове. В това 
отношение ще бъде важно 
да се повиши компетент-
ността на възлагащите 
органи по отношение на 
приложимите правила, за 
да се въведе по-ефективен 
предварителен контрол на 
процедурите, да се засили 
сътрудничеството меж-
ду различните контролни 
инстанции и да се увеличи 
правната сигурност, произ-
тичаща от непротиворечи-
ва съдебна практика.

Какво ще променят 

новите директиви за об-

ществените поръчки и за 

концесиите?

Основната цел на ди-
рективите е да модерни-
зират системата на дос-
тавките, да се опростят 
правилата и да се намали 
административната те-
жест. Това ще послужи за 
крайната цел – получаване 
на по-добро качество за 
вложените пари и гаранция, 
че при избора си властите 
ще вземат под внимание 
социалните и екологичните 
цели и стимулирането на 
иновациите. Новите дирек-
тиви ще улеснят участие-
то на малките и средните 
фирми в процедурите по 
възлагане на обществени 
поръчки чрез възможности 
за разделяне на договорите 
на обособени позиции. При 
избора на изпълнител въз-
лагащите органи следва да 
вземат предвид дали МСП 
са в състояние да извърш-
ват предмета на поръч-
ката, или да предоставят 
услугата. От значение е 
и разширяването на дос-
тъпа на компании, които 
наемат хора с увреждания. 
И накрая, но не на последно 
място, новите директиви 
съдържат правила, кои-
то трябва да помогнат в 
борбата с фаворитизма и 
корупцията и да подобрят 
цялостното управление на 
процесите по възлагане в 
държавите членки. 

Що се отнася до нова-
та разпоредба за концеси-
ите, тя е крачка напред в 
изграждането на единния 
пазар на обществените 
поръчки. Досега не е имало 
ясни правила на равнище 
ЕС, уреждащи възлагането 
на концесии. Затова дирек-
тивите ще гарантират 
по-голям, по-ефективен и 
недискриминационен дос-
тъп до пазара за всички 
икономичес ки оператори, 
включително малките и 
средните фирми. Публич-
ните инвестиции в инфра-

Йоаким Нунес де Алмейда, директор „Обществени поръчки“       

 Контактът с КСБ трябва да бъде засилен, експертизата на Камарата би била      

Йоаким Нунес де Алмейда е учил право в университета на Ли-

сабон и в Европейския колеж в Брюж. От 1989 до 1994 г. работи 

в адвокатски кантори в Брюксел и Лисабон. Кариерата му в ЕК 

започва през 1995 г., когато се присъединява към дирекция „Об-

ществени поръчки“ на ГД „Вътрешен пазар“ като асистент на 

генералния директор Джон Мог. Бил е член на кабинета на комиса-

ря по правосъдие и вътрешни работи Антонио Виторино с ресор 

„Убежище и миграция“. 

След това става началник на отдел в ГД „Вътрешни работи“, 

отговорен за полицейското сътрудничество и достъпа до инфор-

мация. Преди това в същата главна дирекция е ръководил отдел за 

борбата с тероризма. От 1 април 2013 г. е назначен за директор 

„Обществени поръчки“ в ГД „Вътрешен пазар и услуги“ към ЕК. 

Снимки Денис Бучел
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        към ГД „Вътрешен пазар и услуги“ на ЕК:

      полезна за участниците в процеса на възлагане

структурата и страте-
гическите услуги ще се 
възползват от по-високо 
качество на най-добри 
цени. Цялостната правна 
сигурност ще се увеличи.

Под влияние на финан-

совата и икономическа-

та криза поръчките са се 

превърнали в спасителен 

пояс за оцеляването не 

само на отделни компа-

нии, но и на цели сектори. 

Един от тях е строител-

ният отрасъл в България, 

в който големите обекти 

се изпълняват основно по 

ОП „Транспорт“ и „Околна 

среда“. Дали е подобна си-

туацията и в други държа-

ви членки?

Обществените по-
ръчки играят значител-
на роля като източник на 
възможности за бизнеса 
във всички държави член-
ки. През новия програмен 
период  2014-2020 г. ЕС ще 
постави специален акцент 
върху насърчаването на 
икономическата актив-
ност и възвръщането на 
конкурентоспособността 
чрез инвестиции в малки 
и средни фирми, иновации, 
енергийна ефективност и 
комуникационни техноло-
гии. По този начин ЕС се 
стреми към създаване на 
нови работни места и тех-
нологични решения, които 
да направят растежа по-
устойчив. 

През новия програмен 
период повече от 500 млрд. 
евро могат да бъдат мо-
билизирани в подкрепа на 
дългосрочното икономи-

ческо възстановяване на 
Европейския съюз. Фондо-
вете обаче не са просто 
големи саксии с пари, за да 
бъдат разпределени между 
и в рамките на страните 
членки. Има строги усло-
вия, които ще трябва да 
бъдат спазвани, за да се 
гарантира, че средства-
та са били инвестирани 
по правилен начин. В тази 
връзка българските вла-
сти, както и тези в други 
държави, ще трябва да съ-
блюдават правилата на ЕС 
за обществените поръчки. 
Необходимо е и да осигурят 
по-задълбочени и мащабни 
предварителни проверки на 
предвидените за финанси-
ране проекти.

Силно конкурентна-

та среда в резултат на 

кризата създава изкри-

вяване, което води до из-

ключително ниски ценови 

оферти. Оказва се, че те 

често водят не само до 

недостатъчно добро из-

пълнение на проектите и 

забавяне в графика, а и до 

финансов колапс на фир-

мите. Как ЕС би могъл да 

се справи с дъмпинга?

Новоприетите правила 
за обществените поръчки 
предвиждат възможности 
за предотвратяване и - ко-
гато е необходимо - раз-
решаване на проблемите 
с дъмпинга. Въз основа на 
тях държавните органи не 
са задължени да избират 
най-ниските ценови офер-
ти. Смятаме, че критери-
ят „най-ниска цена“ не във 
всички случаи е най-подхо-
дящ. Възложителите споде-
лят това мнение и невина-
ги отдават изключително 
значение на цената. 

Според нашите изходни 
данни в периода 2006 - 2010 
г. критерият „икономически 
най-изгодна оферта“ се е 
използвал в 70% от догово-

рите, сключени в рамките 
на ЕС, което отговаря на 
около 80% от стойността 
на обществените поръчки. 
С новите правила възлага-
щите органи ще трябва 
да искат обяснение, кога-
то участниците в тър-
га предлагат необичайно 
ниски цени. Кандидатите, 
действали въз основа на 
дъмпингови практики, ще 
бъдат отстранявани от 
процедурата. Публичните 
власти ще могат да взе-
мат предвид различни кри-
терии, включително соци-
ални и екологични аспекти.

Какво бихте казали за 

участието на трети дър-

жави, които не са членове 

на ЕС, в обществените по-

ръчки в общността? В съ-

щото време някои от тези 

страни са затворили свои-

те пазари за европейските 

компании. Може ли да бъде 

постигнат баланс?

Нови правила на ЕС за обществените поръчки и за 
възлагането на концесионни договори бяха одобрени от 
Европейския парламент през януари. Те ще улеснят кан-
дидатстването на малките и средните фирми и ще ре-
гламентират по-строго наемането на подизпълнители.

За първи път се установяват общи стандарти по 
отношение на договорите за концесии и на стимулира-
нето на лоялна конкуренция. Благодарение на критерия 
„икономически най-изгодна оферта“ властите ще бъдат 
в състояние да поставят по-силен акцент върху качест-
вото, екологичните съображения, социалните аспекти и 
иновациите.

„Новите критерии ще сложат край на диктатурата на 
най-ниската цена и за пореден път ще направят качество-
то основен въпрос“, обясни докладчикът по директивата 
за обществените поръчки Марк Тарабела. Дава се и въз-
можност за обявяването на търг без техническо задание. 
Така изпълнителят и възложителят ще могат да излязат 
заедно с иновативни решения.

Процедурата ще бъде опростена с въвеждането на 
стандартен европейски единен документ за обществени 
поръчки и само спечелилият участник ще трябва да пре-
доставя оригинали на книжата. Според ЕК това би тряб-
вало да намали административната тежест за фирмите 
с над 80%. Новите правила ще насърчат също разделянето 
на договорите на обособени позиции, за да направят по-
лесно кандидатстването на по-малките фирми.

За да се преборят със социалния дъмпинг и за да се 
гарантира, че правата на работниците се спазват, е ре-
гламентирано възлагането на подизпълнители и по-стро-
ги разпоредби за необичайно ниски оферти. 

Във връзка с директивите българският вицепремиер 
по икономическото развитие Даниела Бобева уточни, че 
наесен ще се готви изцяло нова концепция за обществе-
ните поръчки. В нея ще бъдат включени и последните ди-
рективи на ЕК, които влязоха в сила в средата на януари. 
Тя ще бъде изработена съвместно с бизнеса и предвижда 
договорите и анексите към тях да се публикуват в ин-
тернет.

По думите на Бобева, целта е до края на 2015 г. да има 
ново законодателство за обществените поръчки, в кое-
то да влязат и всички пропуснати към момента въпроси. 
Засега проектът на правителството за промени в Закона 
за обществените поръчки се разглежда от отделни пар-
ламентарни комисии на второ четене.

Йоаким Нунес де Алмейда и коле-
гите му от Главна дирекция „Вътре-
шен пазар и услуги” на ЕК посетиха 
страната ни в края на ноември ми-
налата година. Освен с български-
те власти те проведоха първата 
си среща с ръководството на Кама-
рата на строителите в България. 
„Визитата ни цели да видим как об-
ществените поръчки работят тук. 

Това, което бих искал да чуя, е кои 
са систематичните грешки при 
провеждането на търговете. Инте-
ресува ме ролята на Агенцията по 
обществените поръчки и ръковод-
ството на управляващите органи по 

оперативните програми, виждането 
ви за типизиране на документите 
при процедурите и за системата 
по обжалвания. Необходимо ни е да 
посочите къде са проблемите и кои 
са добрите практики“, заяви Алмей-
да при посещението си в централния 
офис на КСБ, където с председателя 
на организацията инж. Светослав 
Глосов обсъдиха трудностите, кои-

то браншът среща при търго-
вете. Йоаким Нунес де Алмейда 
бе придружен от Ана Родригес 
Перес и Зорница Димитрова, 
също от комисията. От стра-
на на Камарата в срещата 

участваха зам.-председателят на 
организацията инж. Николай Стан-
ков, изп. директор инж. Иван Бойков, 
инж. Джани Антова, главен експерт 
„Международна дейност“ Таня Бъч-
варова, ръководител „Мониторинг 
на обществените поръчки“, и Рене-
та Николова, главен редактор на в. 
„Строител“. 

В обобщение след срещата Ал-
мейда коментира, че звеното, за 
което отговаря, трябва да продължи 
да поддържа връзка с Камарата и да 
засили сътрудничеството си с нея. 
Той изрази надежда за съвместна 
работа, като отбеляза, че разчита 
да получава от КСБ актуална инфор-
мация за обществените поръчки в 
строителния сектор.

Допълнението към Спо-
разумението за държавни-
те поръчки (The Agreement 
on Government Procurement 
- GPA) беше подписано през 
2012 г. и ще влезе в сила, ко-
гато две трети от 15-те 
страни по него го ратифи-
цират (целият ЕС е едната 
страна по договора). Надя-
ваме се това да се случи 
до пролетта на 2014 г. В 
рамките на GPA  ЕС насто-
ява за равнопоставеност и 
по-справедливи условия за 
участия в обществените 
поръчки в световен план. 
По време на преговорите 
ЕС зае позицията, че е не-
обходимо всички страни по 
споразумението да отво-
рят пазарите си в духа на 
взаимната изгода и рецип-
рочност.

ЕК предложи и Между-
народен инструмент за 
обществените поръчки, 
който да укрепи позицията 
на ЕС при договарянето на 
достъпа на компаниите до 
пазарите на трети страни. 
В момента той се обсъжда 
в Европейския парламент и 
Европейския съвет. Когато 
бъде приет, той ще осигури 
редица механизми за влия-
ние на ЕС в преговорите 
за достъп. Това ще позволи 
не само европейските ком-
пании да участват в об-
ществени поръчки в трети 
страни, но и ще гарантира, 
че на пазара в ЕС те ще се 
конкурират наравно с учас-
тници извън общността.

Как влизането в сила 

на директивата за борба 

с просрочените плащания 

подобри икономическата 

ситуация в ЕС?

Често плащания по тър-
говски сделки между ико-
номически оператори или 
между тях и държавни ор-
гани се извършват по-късно 
от уговореното в договора 
или от предвиденото в об-
щите търговски условия. 
Забавените плащания се 
отразяват негативно вър-
ху финансовото състояние 
на компаниите. Те усложня-
ват управлението на фир-
мите, особено във време на 
икономически спад, когато 
достъпът до средства е 
по-труден. Следователно 
директивата за борба с 
просрочените плащания се 
стреми да повиши конкурен-
тоспособността в рамките 
на вътрешния пазар и е от 
особено значение за подо-
бряване на положението на 
малкия и средния бизнес. 
Например публичните орга-
ни ще трябва да плащат за 
стоките и услугите, които 
са им доставени в рамките 
на 30 дни и само при изклю-
чителни обстоятелства -  в 
рамките на 60 дни. Държави-
те членки бяха задължени да 
транспонират директива-
та в националното законо-
дателство до края на март 
2013 г. Въпреки това остава 
да видим как правилата ще 
се прилагат на национално 
ниво, както и дали ще раз-
гърнат пълния си потенциал 
за коригиране на изкривява-
нията на пазара и пречките 
пред бизнеса, свързани със 
забавените плащания.
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Посоката е една – съответствие на нормативните документи на нуждите на времето

Екип на КСБ
Таня Бъчварова, 
гл. експерт „Анализи 

и прогнози”, ръководи-
тел „Мониторинг на об-
ществените поръчки“

Камарата на строи-
телите в България (КСБ) 
се ползва със статут на 
институция с изграден 
авторитет не само пред 
държавата и всички бран-
шови организации, но и в 
ЕС и FIEC (Европейската 
федерация на строител-
ната индустрия).

КСБ,  обединена от 
ясни цели, полага усилия 
за създаване на здрава 
бизнес среда и корект-
ни принципи на работа в 
бранша. Води политика за 
решаване на проблемите, 
отправя добрите послания 
не само към сектора, но и 
към държавата.

Камарата дава своите 
становища и предложения 
и за промените в норма-
тивните документи. За 
тази цел води конструк-
тивен диалог с институ-
циите и има постигнат 
консенсус по много от 
належащите промени в 
Закона за обществените 
поръчки. Приоритетите 
на КСБ са свързани с проз-
рачните процедури при 
търговете, гарантира-
нето на честно състеза-
ние и конкурентна среда, 
по доб ряване на диалога 
между институциите, об-
щините и бизнеса.

Да се върви напред, 
сега означава да продъл-
жим в правилната посока, 
обединени от ясни цели и 
принципи, като дадем сил-
ни послания.

КСБ в партньорство с 
в. „Строител“ организира 
кръгли маси за общест-
вените поръчки с основна 
тема слабите места и 
условията, влияещи нега-
тивно върху конкуренци-
ята. Ефектът от съби-
тията е осезаем, целта 
е една – градивен диалог 
по проблемите на бранша. 
На форумите присъстват 
представители на минис-
терствата, държавни-
те агенции, общините и 
браншови организации. В 
тази посока особено зна-
ково събитие за Камарата 
през 2013 г. бе Третата 
национална среща дис-
кусия „Строителството 
през 2014 г. – перспекти-
ви и предизвикателства”. 
Специален гост на форума 
беше вицепрезидентът 
на Европейската комисия 
с ресор „Индустрия и пре-
дприемачество” Антонио 
Таяни. Визитата му е едно 
от най-големите призна-
ния, получени от Камара-
та на европейско ниво.

През 2013 г. КСБ започ-
на да упражнява монито-
ринг върху обществените 
поръчки – пилотен проект, 
разработван от експерт-

на група, съставена от 
специалисти в различни-
те сегменти на отрасъл 
„Строителство“. 

Целта на проекта е 
да се следи за нарушения 
(дискриминационни усло-
вия), заложени в критери-
ите за подбор, както и в 
показателите, които биха 
довели до субективно оце-
няване на кандидатите 
или до необосновано от-
страняване на участници 
от процедурите. Задача-
та ни е да се покажат сла-
бостите при търговете, 
заложени още при обявява-
нето им, защото темата 
е приоритетна и на евро-
пейско ниво.

Докладът от монито-
ринга на обществените 
поръчки се изпраща до 
ГД „Регионална полити-
ка“ и дирекция „Вътрешен 
пазар и услуги“ към ЕК. 
Становищата получават 
ежемесечно и всички ин-
ституции в България – 
министерства, агенции, 
както и браншовите ор-
ганизации. Докладите се 
публикуват на сайта на 
КСБ www.ksb.bg и във в. 
„Строител“.

Обявените търгове, 
разгледани от експертна-
та група по мониторинг на 
обществените поръчки, за 
2013 г. са 2891 на брой с 
обща стойност 4392 млн. 
лв., или 2246 млн. евро. По-
ръчките с обявена прог-
нозна стойност са 2170 
за 4392 млн. лв. Търговете 
без посочена стойност са 
721 на брой. 

Обявени обществени 

поръчки по вид на строи-

телство:

– Инженерно строи-
телство и ВиК – 920 обя-
вени поръчки за 2013 г., или 
31,8% от всички, с обща 
прогнозна стойност 3316 
млн. лв., или 1695 млн. евро.

Инженерна инфра-
структура –  687 ,  или 
23,8%. 

ВиК – 233, или 8%. 
– Сградно строител-

ство – 702, или 24,3%, с 
прогнозна стойност 552 

млн. лв., или 282 млн. евро.
– Енергийна инфра-

структура – 196, или 6,8%, 
с прогнозна стойност 364 
млн. лв., или 186 млн. евро.

– Проектиране и над-
зор – 1073, или 37,1%, с 
прогнозна стойност 159 
млн. лв., или 81,3 млн. евро.

Дял на обявените общес-

твени поръчки по крите-

рий „Източник на финан-

сиране“

Програма за европей-
ско териториално сътруд-
ничество „България – Гър-
ция” – 14 бр. 

Програма за трансгра-
нично сътрудничество 
„България – Румъния“ – 
13 бр. 

Програма за трансгра-
нично сътрудничество 
„България – Турция“ – 1 бр. 

Оперативна програма 
за развитие на сектор 
„Рибарство“ – 17 бр. 

Европейски бежански 
фонд – 1 бр. 

Проект  „Социа лно 
включване“, Министер-
ството на труда и соци-
алната политика – 1 бр. 

Програма JESSICA – 
4 бр. 

Национален доверите-
лен екофонд – 9 бр. 

ПУДООС – 6 бр. 
Фонд „Външни граници“ 

– няма.
Оперативна програма 

„Конкурентоспособност“ 
– 14 бр. 

ИСПА – 1 бр. 
Норвежки финансов 

механизъм 2009 – 2014 г. 
– 3 бр. 

Агенция за хора с ув-
реждания към Министер-
ството на труда и соци-
алната политика – 2 бр. 

Обществени поръчки по 

критерий „Възложител“

Обявените обществе-
ни поръчки за 2013 г. от 
общините са 2081 бр., или 
72% от всички. Търговете 
на комуналния и общест-
вения сектор са 140, или 
4,8%. Болниците и учебни-
те заведения са обявили 
101 поръчки, или 3,5%. Ми-

нистерствата и агенции-
те – 480, или 16,6%. Дру-
гите обявени обществени 
поръчки са 89, или 3,1% от 
всички. 

Условия, влияещи негатив-

но върху конкуренцията. 

Фактори за несигурна 

среда

Констатациите на 
експертната група към 
КСБ,  изпълняваща мо-
ниторинг на условията, 
влияещи негативно върху 

системата за възлагане 
на обществените поръчки 
в България, са:

Допуснатите наруше-
ния, слабите места, огра-
ничителните критерии, 
водещи до субективни 
решения и поставяне на 
бариери в рамките на ана-
лиза за разглеждания пе-
риод, са общо 141 на брой, 
или при 4,9% от обявени-
те поръчки. В много от 
обществените поръчки 
допуснатите нарушения 
са повече от едно.

– Инженерна инфра-
структура и ВиК – 46 бр., 
или 32,6% от обявените 
обществени поръчки с до-
пуснати условия, влияещи 
негативно върху конкурен-

цията.
– Сградно строител-

ство – 51 бр., или 36,1%. 
– Енергийна инфра-

структура – 6 бр., или 
4,3%. 

– Проектиране и стро-
ителен надзор – 38 бр., или 
27%. 

Примери

Често срещаните не-
обосновани, прекомерни 
изисквания в критериите 

за подбор на изпълнител 
на обществената поръч-
ка са свързани с условия за 
размера на приходите за 
последните години, за га-
ранционни срокове, за броя 
на изпълнените договори 
по обособени позиции, за 
конкретен тип механиза-
ция и оборудване, за про-
фесионална квалификация, 
опит и трудов стаж. В съ-
щото време липсва необ-
ходимото изискване за ре-
гистрация в ЦПРС. Често 
административната част 
на процедурата е натова-
рена с по-голямо значение, 
отколкото самият пред-
мет на търга.

52,6% от търговете за 
2013 г. са обявени с крите-
рий „Икономически най-из-
годна оферта“, а 23,9% – с 
„Най-ниска цена“. 

Последният крите-
рий все още се залага 
при сравнително висок 
процент от търговете, 
което води до дисбаланс. 
Фокусът се поставя ос-
новно върху стойността, 
а не бива да се допуска 
некачествено изпълнение 
за сметка на цената. Не-
допустимо е да се стига 
до компромисни решения 
цена – качество. Това е 
един от порталите за 
нарушения, предпоставка 
за корупционни практики. 
Откроява се стремежът 
рисковете да се натру-
пат за сметка на изпълни-
теля без ангажименти за 
възложителя. Законът за 
обществените поръчки 
също прехвърля в немалка 
степен рисковете върху 
изпълнителите. 

Необосновани прекомерни 

изисквания

– Субективизъм по от-
ношение на показатели 
като методология, кон-
цепция, план за работа, 
оценка на риска, неясни/
неизмерими показатели, 
отложено плащане. До-
пуснати са общо 58 не-
съответствия, влияещи 
негативно върху конкурен-
цията. 
Поръчка № 00369-2013-0001
Поръчка № 00087-2013-0005
Поръчка № 00267-2013-0004
Поръчка № 00156-2013-0003
Поръчка № 00151-2013-0001
Поръчка № 02712-2013-0004
Поръчка № 00851-2013-0001
Поръчка № 00211-2013-0004
Поръчка № 02716-2013-0008
Поръчка № 00100-2013-0005
Поръчка № 00744-2013-0002
Поръчка № 00169-2013-0008
Поръчка № 00073-2013-0010
Поръчка № 00120-2013-0006
Поръчка № 00160-2013-0006
Поръчка № 00214-2013-0003
Поръчка № 00151-2013-0007
Поръчка № 00016-2013-0002
Поръчка № 00851-2013-0001
Поръчка № 00211-2013-0004
Поръчка № 00521-2013-0002
Поръчка № 00119-2013-0007
Поръчка № 00267-2013-0031
Поръчка № 01273-2013-0001

Инженерно 
строителство 

23,8% 

ВиК 
8% 

Сградно 
строителство 

24,3% 

Енергийна 
инфраструктура 

6,8% 

Проектиране и 
надзор 
37,1% 

Обявени обществени поръчки по вид строителство - 2013 г., брой    По данни на АОП

Критерии за възлагане на обществени поръчки - 

2013 г.                                                Изчисления по данни на АОП

Обявени обществени поръчки по критерий 

„Стойност“ - 2013 г.                      Изчисления по данни на АОП

Критерии за възлагане на обществени поръчки - 

2013 г.                                                Изчисления по данни на АОП

Открита процедура - 2166 бр. 
обявени поръчки, или 74,9% 

Договаряне без обявление – 686 бр. 
обявени поръчки, или 23,7% 

Ограничена процедура - 2 бр. 
обявени поръчки, или  0,1%   

Договаряне с обявление – 35 бр. 
обявени поръчки, или 1,2% 

Ускорена ограничена процедура 
– 2 бр. обявени поръчки, или 

0,1% 

Обявена 
прогнозна 
стойност 

75,1% 

Необявени 
стойности 

24,9%  

 

 

Липсва критерий за 
оценка в 680 бр. обявени 

поръчки, или 23,5% от 
общо обявените 2891 

поръчки за анализирания 
период 

 

Липсват критерии (при 
възлагане на поръчките)  в

 

 

Възложителят  
избира критерий  

„икономически  
най-изгодна 

оферта“ в 1520 бр. 
обявени поръчки,  

или 52,6% от общо 
обявените 2891 

поръчки за 
ализирания период 

Икономически най-
изгодна оферта  

 

 

Най- ниска цена 
се използва от 

възложитяля в 
691 бр. обявени 

поръчки, или 
23,9% от общо 

обявените 2891 
поръчки за 

анализирания 
период 

Най-ниска цена  
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Поръчка № 00041-2013-0003
Поръчка № 00120-2013-0006
Поръчка № 00795-2013-0001
Поръчка № 00564-2013-0002
Поръчка № 00007-2013-0002
Поръчка № 00420-2013-0002
Поръчка № 00303-2013-0005
Поръчка № 00267-2013-0048
Поръчка № 00466-2012-0004
Поръчка № 00827 -2013-0002
Поръчка № 00543-2013-0003
Поръчка № 00619-2013-0007
Поръчка № 00190-2013-0003
Поръчка № 00423-2013-0007
Поръчка № 00115-2013-0023
Поръчка № 00115-2013-0024
Поръчка № 00017-2013-0004
Поръчка № 00514-2013-0009
Поръчка № 00543-2013-0003
Поръчка № 00619-2013-0007
Поръчка № 00151-2013-0025
Поръчка № 00073-2013-0039
Поръчка № 00169-2013-0032
Поръчка № 02718-2013-0330
Поръчка № 00904-2013-00113
Поръчка № 00109-2013-0014 
Поръчка № 00237-2013-0013 
Поръчка № 00037-2013-0011
Поръчка № 00564-2013-0003
Поръчка № 03615-2013-0013
Поръчка № 03615-2013-0014
Поръчка № 01266-2013-0005

Поръчка № 00580-2013-0010
Поръчка № 00037-2013-0012

– Гаранционен срок и 
срок за изпълнение – по-
казатели, даващи въз-
можност за спекулативно 
спечелване на търг. До-
пуснати са общо 17 несъ-
ответствия.
Поръчка № 00671-2013-0001
Поръчка № 01026-2013-0002
Поръчка № 00914-2013-0001
Поръчка № 00112-2013-0001
Поръчка № 00040-2013-0003
Поръчка № 00087-2013-0001
Поръчка № 00072-2013-0005
Поръчка № 00100-2013-0005
Поръчка № 00072-2013-0005
Поръчка № 00100-2013-0005
Поръчка № 00100-2013-0005
Поръчка № 00479-2013-0003
Поръчка № 00166-2013-0002
Поръчка № 00166-2013-0003
Поръчка № 00068-2013-0004
Поръчка № 00689-2013-0004
Поръчка № 00543-2013-0004

– Изисквания за кон-
кретен тип механизация и 
оборудване или подробен и 
насочващ списък от стро-

ителна техника, с която 
трябва да разполага кан-
дидатът за обществена-
та поръчка. Допуснатите 
несъответствия са 13.

Поръчка № 00418-2013-0001
Поръчка № 00827-2013-0001
Поръчка № 01265-2013-0001
Поръчка № 00073-2013-0004
Поръчка № 00435-2013-0015
Поръчка № 00913-2013-0002
Поръчка № 00166-2013-0003
Поръчка № 00068-2013-0004
Поръчка № 00211-2013-0005
Поръчка № 00120-2013-0006
Поръчка № 01253-2013-0002
Поръчка № 04522-2013-0001
Поръчка № 00197-2013-0014

– Изисквания по отно-
шение на професионална-
та квалификация, опит и 
трудов стаж, средноспи-
съчен състав. Допуснати-
те несъответствия са в 
21 обявени обществени 
поръчки.
Поръчка № 00073-2013-0004
Поръчка № 01265-2013-0001
Поръчка № 01264-2013-0001
Поръчка № 01265-2013-0005

Поръчка № 00081-2013-0014
Поръчка № 00109-2013-0002
Поръчка № 00120-2013-0006
Поръчка № 00543-2013-0004
Поръчка № 00039-2013-0006
Поръчка № 00604-2013-0003
Поръчка № 00613-2013-0004
Поръчка № 00267-2013-0072
Поръчка № 00057-2013-0008
Поръчка № 00538-2013-0001
Поръчка № 00904-2013-0007
Поръчка № 04555-2013-0001
Поръчка № 00541-2013-0008
Поръчка № 00935-2013-0015
Поръчка № 00566-2013-0014
Поръчка № 00272-2013-0004
Поръчка № 00227-2013-0013

– Изисквания за при-
ходите през последни-

те години, надвишаващи 
размера на прогнозната 
стойност. Прекомерно из-
искване за брой изпълнени 
договори по обособени по-
зиции, за обща ликвидност 
и наличие на ликвиден ка-
питал. Разсрочено плаща-
не, гаранции за участие. 
Допуснатите несъответ-
ствия са в 30 обявени об-
ществени поръчки.

Поръчка № 00566-2013-0001
Поръчка № 00599-2013-0002
Поръчка № 00087-2013-0001
Поръчка № 00098-2013-0003
Поръчка № 01260-2013-0002
Поръчка № 00589-2013-0005
Поръчка № 00073-2013-0010
Поръчка № 00564-2013-0001
Поръчка № 00965-2013-0003
Поръчка № 00904-2013-0028
Поръчка № 00040-2013-0002
Поръчка № 00782-2013-0001
Поръчка № 00109-2013-0004
Поръчка № 00109-2013-0005
Поръчка № 00782-2013-0002
Поръчка № 00127-2013-0006
Поръчка № 00100-2013-0014
Поръчка № 02724-2013-0086
Поръчка № 00566-2013-0013
Поръчка № 00100-2013-0015
Поръчка № 00535-2013-0005
Поръчка № 00193-2013-0016
Поръчка № 01269-2013-0003
Поръчка № 01012-2013-0026
Поръчка № 00049-2013-0013
Поръчка № 01019-2013-0027
Поръчка № 00956-2013-0006
Поръчка № 00955-2012-0003
Поръчка № 00782-2013-0007
Поръчка № 01265-2013-0001

– Липса на изискване 
за регистрация в ЦПРС. 
Допуснати са нарушения 
в 2 обявени обществени 
поръчки
Поръчка № 00322-2013-0031
Поръчка № 00140-2013-0002

Мерки за преодоляване на ус-

ловията, влияещи негатив-

но върху конкуренцията

Анализът на наруше-
нията в обявленията на 
обществените поръчки за 
строителство показва пов-
тарящи се грешки с тен-
денция за намаляване през 
целия период от януари до 
декември.

КСБ е подготвила и 
предоставила типови до-
говори, които принципно 
се възприемат от дър-
жавната администрация 
и ще служат като база за 
по-справедливи търгове. 
По инициатива на Минис-

терския съвет през 2012 
г. започна изпълнението 
на дейности, целящи ус-
тановяването на възмож-
ности за разработ ване на 
стандартизирани тръжни 
документи (за строител-
ство, доставки и услуги) за 
транспортни инфраструк-
турни проекти и методо-
логия за оценка и възлага-
не при условията на сега 
действащото законода-
телство за обществените 
поръчки.

В началото на 2013 г. 
бяха приети типови дого-
вори, разработени с учас-
тието на КСБ, проекти 
на документация, каса-
ещи технически задания 
за строителен надзор и 
структура за възлагане 
на обществени поръчки за 
строителство и строите-
лен надзор при осъщест-
вяването на транспортни 
инфраструктурни проекти, 
финансирани от структур-
ните фондове и Кохезион-
ния фонд на ЕС, както и с 
техническата помощ на 
JASPARS.

Типовите проекти са 
съгласувани от всички меж-
дуведомствени и браншови 
организации. ЕК е запозна-
та с тях и принципно под-
крепя въвеждането им. Оч-
аква се приемането на ЗОП 
с предложените промени.

Борбата срещу нега-
тивите при провеждането 
на обществените поръч-
ки е приоритет на КСБ. 
В тежката за строител-
ния отрасъл ситуация да 
спечелиш търг за даден 
обект е не само шанс, а и 
добра възможност за оце-
ляване. 

Предложенията на КСБ са:

– Засилване на предва-
рителния контрол при про-
веждането на обществе-
ните поръчки. Веднага след 
отварянето на тръжните 
предложения те да бъдат 
публикувани в интернет, 
като оповестяването 
трябва да става максимал-
но бързо след подаване на 
офертата. Публичността 
ще гарантира прозрач-
ност и справедливост при 
провежданите процедури, 
защото дългият период за 
отваряне на офертите съз-
дава предпоставка за мани-
пулация на документите.

– Въвеждане на меха-
низъм за намаляване на 
административната те-
жест чрез премахване на 
изискванията за дублира-
ща излишна документация, 
на тромавите процедури за 
контрол в полза на подобря-
ването на процеса по усвоя-
ване на средствата от ЕС.

– Съблюдаване на ус-
ловията на Директива 
2011/7/ЕС от 16.02.2011 г. 
за своевременното изпла-
щане на бенефициентите 
на дължимите суми за ве-
рифицирани дейности.

– Проверка дали де-
кларираните разходи от 
бенефициентите по опе-
рациите действително са 
били извършени и съответ-
стват ли на националните 
правила и на правилата на 
общността (проверка за 
съответствие и допусти-
мост по оперативни про-
грами на Европейския съюз).

– Създаване на рав-
ни шансове, конкурентна 
среда, ясни правила за 
действия и отчетност, 
бързо разплащане на из-
вършените работи, гаран-
тиране на прозрачност, 
правни мерки за хармони-
зация на европейските ди-
рективи с националното 
законодателство, опро-
стени процедури за разре-
шаване на възникнали спо-
рове. Ясни отговорности 
и права в целия процес 
– от участието в тръж-
ните процедури до окон-
чателното завършване и 
разплащане на обектите. 
Нужно е избягване на не-
обичайно нис ките офер-
ти, повишаване размера 
на авансовите плащания, 
разумни банкови гаранции 
от фирмите.

– Подобряване на адми-
нистративния капацитет 
чрез обучения и повишава-
не на квалификацията на 
служителите, ангажирани 
с обществените поръчки.

– Създаване на елек-
тронна платформа за 
възлагане и контрол на 
обществените поръчки, е-
регистър, електронно над-
даване, електронен търг, 
мониторинг и одит.

Мерките, които се 
предлагат от КСБ, ще до-
ведат до редуциране на 
слабите места и намаля-
ване на техния брой, ще се 
очертае възможността да 
се ограничат корупционни-
те практики.

Нарушения в обявените обществени поръчки по месеци, 2013 г., брой   По данни на АОП

Разпределение на нарушенията по оперативни програми

Нарушения в обявени обществени поръчки по сегменти в строителния сектор

Нарушения в обществените поръчки по критерий 
„Възложител“ - 2013 г., брой
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Красимир Милушев – зам.-председател на ОП на 
КСБ – София, отпразнува 60-годишния си юбилей и 15 
години от създаването на фирмата си „Красстрой“ 
ООД. Празникът събра близки, колеги и приятели, сред 
които зам.-министърът на регионалното развитие 
Мирослав Мазнев, инж. Светослав Глосов – предсе-
дател на Управителния съвет на Камарата на стро-
ителите в България, инж. Николай Станков – зам.-
председател на Камарата и председател на ОП на 
КСБ – София, инж. Любомир Качамаков – член на УС на 
Камарата и член на СД на в. „Строител“, акад. Ячко 
Иванов – председател на НТССБ, Владимир Георгиев – 
кмет на Самоков, Ренета Николова – гл. редактор на 
в. „Строител“, и много други.

Заедно с елегантната си съпруга строителят по-
срещаше своите гости, като не пропусна да отдели 
внимание на всекиго. 

„През тези 15 години коректно работихме, както 
е девизът на фирмата, с възложителите и достав-
чиците. Радвам се, че моят син Иван е заедно с мен 
на строителната площадка. Благодаря на колегите и 
приятелите, които бяха до мен“, заяви Красимир Ми-
лушев в приветствието към гостите.

„Уважаеми Краси, приеми моите и на УС на КСБ 
най-искрени пожелания за 60-годишния ти юбилей. 
През годините ти активно отстоява позициите на 
нашата организация за издигане равнището и авто-
ритета на бранша“, подчерта в поздравлението си 
към юбиляра инж. Светослав Глосов. 

Инж. Николай Станков пожела на рожденика да 
продължи да строи и като зам.-председател на ОП 
на КСБ – София, да спомага за развитието на орга-
низацията. 

От колегите си Красимир Милушев получи карти-
на, а от екипа на в. „Строител“ - авторска фотогра-
фия на Денис Бучел. 

Снимки Денис Бучел

Мартин Славчев

Обединявайки усилията 
си за стимулиране на ин-
вестиционната дейност, 
проектирането, строи-
телството и благоустрой-
ството, Община Враца и 
Областното представи-
телство на Камарата на 
строителите в България 
подписаха споразумение за 
сътрудничество. Двете 
страни се надяват това 
да доведе до решаване на 
възникналите социални, жи-
лищни и градоустройстве-
ни проблеми. 

Подписите си под доку-
мента сложиха председате-
лят на ОП на КСБ - Враца 
инж. Росен Дудушки и кме-
тът инж. Николай Иванов. 

„Партньорството меж-
ду общината и ОП на КСБ 
– Враца, е изключително ва-
жно за нас. Чрез него ще се 
подобри работата по възла-
гане на обществените по-
ръчки, ще бъдат избегнати 
корупционните практики, 
ще се създаде по-прозрачна 
и по-работеща среда. Като 
цяло, ще бъде подпомог-
нат административният 
капацитет на общината 
в сектор „Строителство”, 
коментира за в. „Строител” 
инж. Николай Иванов. 

„Ще разчитаме на екс-
пертната помощ от стра-
на на Областното пред-
ставителство на КСБ за 
решаване на конкретни ка-
зуси. Надяваме се да създа-
дем по-добър инвестицио-

нен климат в областта на 
строителството и заедно 
да развием нашата общи-
на”, допълни той.  

„Такова споразумение 
между Областното пред-
ставителство на КСБ и 
Община Враца се подписва 
за първи път. То е знак за 
голямото доверие, което 
се възлага на местните 
фирми. Защото освен про-
фесионалисти и строители, 
ние сме и жители на този 
град и искаме да го напра-
вим по-добро място”, каза 
инж. Росен Дудушки.  

В рамките на подписа-
ното споразумение за съ-
трудничество ОП на КСБ 
- Враца ще оказва своята 
методическа и практиче-
ска помощ при съгласуване 

с Министерството на ре-
гионалното развитие на 
инвестиционни проекти, 
отнасящи се до терито-
рията на общината и тях-
ното финансиране. Също 
така областното предста-
вителство ще помага за 

осъществяването на кон-
такти с чуждестранните 
партньори на Камарата. 

„Първата и много важ-
на крачка към нашата съв-
местна работа беше ог-
ромната подкрепа, която 
получихме от ОП на КСБ - 

Враца, за подготовката на 
инвестиционния проект за 
основен ремонт на улиците 
на града. Той беше изготвен 
в много кратък срок и по из-
ключително професионален 
начин”, каза още кметът на 
Враца. 

Целта е стимулиране на инвестиционната дейност, 
проектирането, строителството и благоустройството 

Снимка Мирослав Еленков

Камарата на строителите в България
и Областното представителство в София

организират
ТРЕТА КРЪГЛА МАСА НА ТЕМА: 

Модернизация на обществените поръчки
18 март 2014 г., Централен офис на КСБ, ул. „Михаил Тенев“ 6, ет. 1

Това е третата среща дискусия, която ще събере на едно място ключови фигури от държавните институ-
ции, общинските администрации и бизнеса. На форума ще бъдат обсъдени актуалните проблеми в Закона 
за обществените поръчки и предлаганите промени с цел оптимизиране на закона, типизиране на процеду-
рите и договорите, премахване на дискриминационните условия в търговете. За участие в срещата са пока-
нени представители на МРР, МИП, МОСВ, МТИТС, АОП, БОРКОР, МВР, прокуратурата, програма JASPERS и др.

Каним ви да вземете участие като наш партньор
Предлагаме ви следните варианти за представяне:

1. Поставяне на рекламно пано или roll-up банер в залата. 
2. Щанд с информационни материали пред залата.
3. Влагане на рекламни материали в информационните пакети на участниците.

За всеки един от вариантите – 500 лв.
За участие с две от позициите – 750 лв.
Участие с трите позиции – 900 лв.  
(Цените са без ДДС)

Цени

При интерес ще се радваме да се срещнем с вас, за да обсъдим концепцията на събитието.

За информация и заявки за участие
GSM: 0884 202 257 - Калоян Станчев; 0888 55 39 50 - Ренета Николова - в. „Строител“

Свилена Гражданска

Камарата на строите-
лите в България и област-
ните представителства 
на КСБ в София и Бургас 
организират двудневен 
семинар-дискусия по най-
актуалните въпроси за 
развитието на бранша. 
Той ще се проведе в Хисаря. 
Специален гост на събити-
ето ще е зам.-министърът 
на регионалното развитие 
инж. Мирослав Мазнев. 

По време на форума ще 
бъдат дискутирани пробле-
мите и перспективите при 
реализирането на проекти 
за развитието на пътната 
инфраструктура и за сани-
ране на остарелия сграден 
фонд. Ще се обсъдят кон-
статираните трудности 
при усвояването на евро-
пейските фондове през из-
миналия програмен период 
и ще се набележат мерки 
за преодоляването им. Ще 
се коментират и възмож-

ностите за бранша през 
новия програмен период  
2014-2020. Темата за ино-
вациите и икономиите на 
ресурси и горива в стро-
ителство, също е в днев-
ния ред на семинара. Като 
лектори ще присъстват  
Златко Стефанов – млад-
ши експерт в отдел „Про-
грамиране, оценка, инфор-
мация и публичност“ на 
МРР, и инж. Тодор Стоянов, 
главен експерт в отдел 
„Мониторинг и докладване“ 

към дирекция „Кохезионна 
политика за околна среда“ 
на Министерството на 
околната среда и водите.

Очаквайте подробнос-
ти в следващия брой на  
в. „Строител“.
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Десислава Бакърджиева

Г-н Киров, какви са основни-

те приоритети на министер-

ството през 2014 г.?

Тази година е ключова от 
гледна точка на това, че на-
влизаме във финалния етап на 
изпълнение на Оперативна про-
грама „Транспорт” 2007 – 2013 г. 
и същевременно започваме но-
вия програмен период на Опе-
ративна програма „Транспорт и 
транспортна инфраструктура”  
(ОПТТИ). Това означава, че тряб-
ва да сме подготвени и да при-
ключим проектите, които сме 
започнали, но и да работим по 
новите.

Какво още трябва да се 

свърши по ОПТ 2007 – 2013 г.? 

Има ли застрашени обекти и 

опасност да загубим средства?

На този етап Оперативна про-
грама „Транспорт” 2007 – 2013 г. се 
движи с много добро темпо. Мо-
жем да отчетем, че е договорен 
почти целият финансов ресурс, 
а на бенефициентите сме изпла-
тили повече от 2,214 млрд. лв. Не 
трябва да забравяме, че навлизаме 
в последните две години на ней-
ното изпълнение. Затова мога 
да кажа, че всеки проект, който 
трябва да завърши през 2015 г., за 
нас е рисков. Много работа тряб-
ва да бъде свършена не само от 
нас като управляващ орган, но и 
от бенефициентите и изпълните-
лите, за да успеем да приключим 
всичко започнато. 

Общественият съвет по 

транспорт обяви, че европей-

ското финансиране в облас-

тта за периода 2014 – 2020 г. е 

крайно недостатъчно. Може ли 

да се каже, че ОП „Транспорт и 

транспортна инфраструктура” 

е подценена?

Нуждите на държавата ни са 
големи, а европейските фондове 
са ограничени. Опитваме се в 
срок от 10 – 20 години да напра-
вим това, което европейските 
страни са строили много по-дъл-
го. В началото ни бе трудно и до-
пускахме грешки, но с времето се 
създаде екип, хората придобиха 
необходимия опит и днес реално 
имаме проекти в напреднала фаза 
на подготовка, които надхвърлят 
неколкократно предвидения фи-
нансов ресурс по програмата. 

Към този момент разполага-
ме с европейско финансиране в 
размер на около 1,6 млрд. евро, а 
изпълнението на проектите от 
възможно най-краткия ни списък 
с приоритети ще струва двойно. 
Затова търсим опции за повиша-
ване на тези средства, в това 
число и чрез заем от Европейска-
та инвестиционна банка. Допъл-
нително ще можем да ползваме и 
около 350 млн. евро по Механизма 
за свързване на Европа. 

Ще настоявате ли за допъл-

нителни субсидии?

Както споменах, разглеждаме 
различни варианти за увеличава-
не на бюджета на Оперативна 

програма „Транспорт и транс-
портна инфраструктура”. Въпре-
ки всичко аз смятам, че трябва 
да се фокусираме върху изпъл-
нението на проектите – те да 
започнат колкото може по-бързо. 
Ако покажем добра координация 
и бързи темпове на работа, ще 
имаме още по-силни аргументи, 
за да защитим нуждата от по-
вече средства в сектор „Транс-
порт”.

Разкажете ни за приоритет-

ните обекти.

България е поела ангажимент, 
че през следващия програмен пе-
риод ще завърши лот 3 на АМ 
„Струма” като условие за финан-
сирането на изпълняваните сега 
останали лотове 1, 2 и 4 от ма-
гистралата. Това е най-тежкият 
участък и вероятно ще ангажи-
ра голяма част от средствата, 
предвидени за пътна инфраструк-
тура по ОП „Транспорт и транс-
портна инфраструктура”. Въпре-
ки това проучваме възможности 
за намаляване на неговата про-
гнозна стойност. Надяваме се, 
ако спестим средства, да започ-
нем работа и по някой от другите 
приоритетни проекти. Сред тях 
са тунелът под връх Шипка, пър-
вият лот от АМ „Хемус” и пътят 
Видин – Ботевград. 

В железопътния сектор осно-
вен приоритет е довършването 
на рехабилитацията по цялата 
жп линия Пловдив – Бургас. Надя-
ваме се да започнем работа и по 
трасето от столицата до Плов-
див. Един от новите проекти, 
които имаме намерение да финан-
сираме по програмата, е жп връз-
ката Карнобат – Синдел. Счита-
ме, че той има голям потенциал. 
В момента, за да функционира 
пълноценно, е нужно да бъде за-
вършен един тунел и модернизи-
рани няколко участъка, които по 
наши сметки ще струват около 
170 млн. евро. По този начин, със 
сравнително малка инвестиция, 
ще подобрим връзката между 
Северна и Южна България и най-
важното – между пристанищата 

във Варна и Бургас. Последното 
е от особено значение и с оглед 
реализацията на другия ни прио-
ритетен проект – модернизаци-
ята на жп линията Русе – Варна.

Приоритетен е и проектът 
за изграждане на третия лъч на 
метрото. Предлагаме през новия 
програмен период от нашата 
програма да бъде финансирано 
строителството на най-тежкия 
участък – трасето от бул. „Янко 
Сакъзов” до кв. „Красно село”, кое-
то ще осигури връзката с други-
те две линии, които бяха завър-
шени през последните години.

Как ще бъдат разпределени 

средствата между различните 

видове транспорт до 2020 г.? 

Къде инвестициите ще са най-

малко?

Инвестициите от Кохезион-
ния фонд ще бъдат разпределени 
50 на 50 между пътния и железо-
пътния сектор. Ние сме съглас-
ни, че средствата за пътната 
инфраструктура са важни за 
всички, но за икономическия ни 
ръст е от значение и наличието 
на конкурентоспособен железопъ-
тен транспорт. Освен това той 
е доста по-екологичен и неговото 
развитие е абсолютен европей-
ски приоритет. 

Кои ще са първите проекти, 

които ще стартират по нова-

та оперативна програма? Кога 

най-рано може да се случи това?

Надявам се до средата на го-
дината да успеем да изчистим 
всички процедурни въпроси с Ев-
ропейската комисия, за да можем 
да започнем и първите готови 
проекти. Най-вероятно е това 
да са модернизацията на жп ли-
нията Русе – Варна, част от ма-
гистралата до Калотина и раз-
ширението на метрото в София. 

Какви дейности ще вклю-

чите в новия Механизъм за 

свързване на Европа? Как ще 

се управлява този финансов ин-

струмент?

По Connecting Europe Facility, 

или Механизма за свързване на 
Европа, има предвидени 350 млн. 
евро за България. Тези сред-
ства ще се влагат приоритет-
но в проекти, които са с голямо 
трансгранично значение, от една 
страна, и са екосъобразни – от 
друга. Предвижда се да има три 
искания за събиране на проекти, 
т.нар. call. Първият се очаква да 
е през пролетта на тази година 
и тогава ще кандидатстваме с 
част от проекта за автомаги-
стралата София – Калотина. В 
зависимост от готовността 
ни при следващото събиране на 
предложения ще кандидатстваме 
с железопътните проекти за мо-
дернизация на отсечките Драго-
ман – София и Видин – Медковец. 
Съвместно с Румъния подготвя-
ме и проект за подобряване на ко-
рабоплаването по р. Дунав, който 
е с голямо трансгранично значе-
ние и се надяваме също да бъде 
финансиран по механизма. Що се 
отнася до управлението му, все 
още трябва да бъдат изчистени 
някои детайли както на европей-
ско, така и на национално ниво.

Възнамерявате ли да изпъл-

нявате европроекти чрез пуб-

лично-частно партньорство 

или да участвате в програми 

на ЕК за ПЧП?

Знаете, че специфичното при 
ОП „Транспорт”, а и при новата 
Оперативна програма „Транспорт 
и транспортна инфраструктура”, 
е, че бенефициентите са пред-
варително определени. Това са 
големи държавни дружества и 
агенции, а проектите, които ре-
ализират, са с широко общест-
вено значение. В този смисъл 
публично-частното партньор-
ство е сложно и то може да бъде 
осъществено на един по-късен 
етап. Ако даден обект, напри-
мер интермодален терминал, 
бъде построен по оперативната 

програма, той може да бъде от-
даден на концесия или друга фор-
ма на сътрудничество с частен 
предприемач. При такива стъпки 
обаче трябва да бъдем много вни-
мателни, за да не нарушим пред-
варителните анализи за разходи-
те и ползите от проекта. 

За кое няма да стигнат па-

рите през 2014 г.? Какво може 

да си позволим да отложим?

Средствата са силно ограни-
чени. Опитваме се да направим 
списък с възможно най-приори-
тетните проекти, но за съжа-
ление дори от тях най-вероятно 
ще има какво да довършваме след 
2020 г. Трябва да се стремим да 
направим максимално възможно-
то през всеки програмен период 
на оперативните програми, за да 
се приближаваме към крайната 

цел – изграждане на основната и 
разширената TEN-T мрежа, така 
както е предвидено и в Бялата 
книга на ЕС за транспорта.

Кои ще са най-големите пре-

дизвикателства при реализаци-

ята на новите проекти с евро-

пейски средства?

Първите две години със си-
гурност ще са трудни. От една 
страна е нужно време, за да влезе 
в ритъм новата програма, но не 
по-малко важно е и довършването 
на ОП „Транспорт” и започването 
на работа по Механизма за свърз-
ване на Европа. Затова казвам, 
че следващите две години ще са 
много тежки – нашата работа 
ще е двойно и дори тройно пове-
че, а време за грешки няма. Про-
ектите по ОПТ са във финален 
етап на изпълнение, а тези по ОП 
„Транспорт и транспортна инфра-
структура” трябва да започнат 
възможно най-бързо, за да имаме 
време за тяхното изпълнение.

Какви са очакванията ви за 

тази година? Дали ще е по-до-

бра за транспортния сектор?

Всички се надяваме това да е 
една много добра година както за 
транспортния сектор, така и за 
цялата държава.

Какво си пожелавате да се 

случи през нея?

Да довършим колкото мо-
жем повече от проектите по 
ОП „Транспорт” и да започнем 
първите проекти по новата ОП 
„Транспорт и транспортна инфра-
структура”. Въобще пожелавам 
си през 2014 г. да свършим тол-
кова работа, която да ни позво-
ли през 2015 г. да отчетем 100% 
усвояване на средствата по ОП 
„Транспорт” и първи индикации за 
доброто изпълнение на ОП „Транс-
порт и транспортна инфраструк-
тура”.

Петър Киров, зам.-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията:

Петър Киров е роден през 1977 г. Има магистърска степен 

по право от Софийския университет „Св. Климент Охрид-

ски”. Специализира в Кеймбриджкия университет. От 2002 г. 

до 2008 г. е заемал различни длъжности в Изпълнителната 

агенция „Морска администрация”. През юни 2013 г. е назначен 

за зам.-министър на транспорта, информационните техно-

логии и съобщенията. Ръководител е на управляващия орган 

на Оперативна програма „Транспорт” (ОПТ). 

Снимка в. „Строител“
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България и Македония ще увеличат 
усилията си за насърчаване на добросъ-
седските отношения и сътрудничество, 
включително чрез проекти и инициативи, 
които биха могли да имат практическа 
стойност не само за двете страни, но 
и за целия регион. Това се посочва в съв-
местно писмо на министрите на външ-
ните работи на България и Македония 
- Кристиан Вигенин и Никола Попоски, до 

комисаря по разширяването Щефан Фюле 
и комисаря по регионална политика Йоха-
нес Хан.

Двете страни високо ценят възмож-
ностите, които дава ЕК за засилване на 
партньорството чрез програмите за те-
риториално сътрудничество, насочени 
към по-силно и устойчиво икономическо 
и социално развитие на регионите, като 
по този начин се стимулира техният по-

тенциал, пише още в писмото. Външните 
министри потвърждават готовността 
на България и Македония да разширят 
контактите между компетентните ин-
ституции, за да гарантират по-добрата 
координация и изпълнение на съвместни 
проекти в области като инфраструкту-
рата, икономиката и подобряване на ця-
лостната свързаност на региона.

Смятаме, че трябва да бъде отдадено 

приоритетно значение на съществуващи-
те проекти, които са насочени към разви-
тие на автомобилната и железопътната 
инфраструктура, със специално внимание 
към изпълнението на Коридор №8 (Изток-
Запад), посочват още Кристиан Вигенин 
и Никола Попоски, като подчертават, че 
отпускането на по-голяма финансова по-
мощ за завършването на тези проекти е 
от ключово значение.

В т о р о к л а с н а т а 
отсечка Граница Мон-
тана - Криводол - Де-
вене - Борован ще бъде 
основно ремонтирана. 
Строителните рабо-
ти по път II-13 от км 
10+060 до км 16+900 
и от км 31+300 до км 
43+486 в област Вра-
ца ще започнат през 
следващите седмици 
с подобряването на 
метеорологичните ус-
ловия. Това стана ясно, 
след като председателят на Управителния съвет на Агенция 
„Пътна инфраструктура” инж. Стефан Чайков подписа договора 
с изпълнителя на рехабилитацията ДЗЗД „Пътища Североза-
пад 2012”. В обединението участва „ПСТ Холдинг” АД - София и 
„Пътища - М” ЕООД - Монтана. От името на строителя кон-
тракта парафира Тони Петров, представляващ дружеството.

Проектът „Лот 47 Рехабилитация и реконструкция на път 
II-13 Граница Монтана - Криводол - Девене - Борован от км 
10+060 до км 16+900 и от км 31+300 до км 43+486, област 
Враца” е част от шестия етап на Оперативна програма „Ре-
гионално развитие” 2007-2013 г. Той включва основния ремонт 
на 19,026 км от второкласния път. Одобреният бюджет за 
него е 12 558 284 лв. Стойността на строително-монтажните 
работи е 8 494 980 лв. без ДДС. Строителният надзор ще бъде 
осъществен от „Рутекс” ООД. Техният договор е за 122 631 
лв. без ДДС. Проектът трябва да приключи до 22 март 2015 г.

Път II-13 осигурява връзката на област Плевен с междунаро-
ден път Е-79, в посока Видин и Дунав мост 2. Свързва градове-
те Бяла Слатина и Криводол и селата, намиращи се в близост. 
С рехабилитацията на двата участъка, които преминават през 
Криводол и Борован, ще се подобри директната връзка между 
отделните населени места и ще се повиши безопасността и 
удобството при пътуване. Ще се улесни и достъпът до мест-
ностите Божи мост и Борованска могила, с което ще се съз-
дадат и по-добри условия за развитието на туризма в региона.

Проектът „План за управление на Природен парк 
„Българка” (ПУ на ППБ) не е съобразен с изграждане-
то на тунел под Шипка. В стратегическата и норма-
тивната част на документа не е осигурена възмож-
ността за изпълнение на обхода на Габрово, който 
представлява първата фаза на тунела под Шипка. 
Независимо че в описателната част на ПУ на ППБ 
са отразени двата варианта на проектно трасе и 
тунела под Шипка, предложеното зониране, с него-
вите граници и режими, не допуска реализацията на 
обекта. Такова е становището на Община Габрово, 
която настоява за основна прерaботка на Част 3 от 
ПУ на ППБ.

Местната администрация констатира, че пред-
ложеният за обществено осъждане план за управле-
ние на Природен парк „Българка“ не е съобразен със 
средносрочните политики и проекти, разработени в 
действащи стратегически документи на регионал-
но, областно и общинско ниво. Това е нарушение на 
принципите на планиране, регламентирани в Закона 
за регионалното развитие и правилника за негово-

то приложение. Проектът „Обход на 
гр. Габрово” е част от репуб ликански 
път I-5, обявен от Министерския съ-
вет за обект с национално значение. 
Реализацията му е предвидена в Ре-

гионалния план за развитие на Северен централен 
район от ниво 2 за периода 2014-2020 г., Областната 
стратегия за развитие на Габрово за периода 2014-
2020 г. и Общинския план за развитие на Габрово 
2014-2020 г.                                                                                                                                            

От становището на Община Габрово става ясно 
още, че в проекта на ПУ на ППБ не е осигурена въз-
можността за изпълнение на туристическа, спортна 
и техническа инфраструктура, включена в контакт-
ната зона на Общия устройствен план на курортен 
комплекс „Узана“. Не са изпълнени изискванията на 
одобреното от министъра на околната среда и во-
дите Задание за разработване на План за управление 
на ПП „Българка“ относно кк „Узана“. Независимо че 
в описателната част на ПУ на ППБ част от плано-
вете и проектите за кк „Узана” са кратко описани, 
предложеното зониране не допуска реализацията на 
значителната част от плановете. В същото време 
ПУ на ППБ предвижда изграждане на съоръжения върху 
територията на кк „Узана”, който е извън границите 
на парка.

Община Пловдив обявява поре-
дица от три обществени поръч-
ки на стойност 1,8 млн. лв. Една 
от тях е за избор на изпълнител 
за пълната реконструкция на ул. 
„Петко Д. Петков” в участъка от 
ул. „Богомил” до църквата „Света 
Петка”. Заложената стойност е 
1,35 млн. лв., а срокът за изпъл-
нение е 6 месеца. Предвижда се 
паважът по ул. „Петко Д. Петков” 
да бъде заменен с асфалт, като 
в същото време ще се изградят 
нови тротоари, осветление, джо-
бове за спирките на градските 

автобуси и паркинги за 52 ав-
томобила. Проектът предвиж-
да още на кръстовището на ул. 
„Петко Д. Петков” и ул. „Капитан 
Райчо” да се обособят ленти за 
ляв завой и светофарна уредба. 
Предстои подмяна на системата 
за отводняване на улицата.

Започва процедура и за опре-
деляне на изпълнител за втория 
етап от реконструкцията на ар-
хеологическия комплекс „Одеон”. 
Стойността на обществената 
поръчка е 320 хил. лв. Дейности-
те предвиждат възстановяване 

седалките около сцената на ком-
плекса, хидроизолация и социали-
зиране на подземното простран-
ство.

Другият търг е на стойност 
142 хил. лв. за втория етап от 
обновяването на емблематич-
ната къща „Клианти” в Стария 
град. Предвиждат се дейности 
за укрепване на таваните и въз-
становяване на дърворезбите и 
стенописите върху тях, които 
са уникални за България. Проек-
тът трябва да бъде завършен за 
9 месеца.

Страницата 
подготви 
Десислава Бакърджиева

Започна рехабилита-
цията на железопътна-
та отсечка Септември 
- Пазарджик. Тя е част от 
проекта „Модернизация на 
железопътния участък Сеп-
тември - Пловдив” по Опе-
ративна програма „Транс-
порт” (ОПТ) 2007-2013 г. 
Начало на строителството 
дадоха зам.-министрите на 
транспорта Петър Киров и 
Антон Гинев в присъстви-
ето на търговското ата-
ше на Австрия д-р Михаел 
Ангерер и генералния ди-
ректор на Национална ком-
пания „Железопътна инфра-
структура” (НКЖИ) инж. 
Милчо Ламбрев. Официал-
ната церемония се състоя 
в непосредствена близост 
до приемното здание на жп 
гара Пазарджик. Първата 
копка включи традиционен 

водосвет и разбиване на 
бутилка шампанско в ба-
гера.

„С реализацията на 
този проект доказваме за 
пореден път, че железо-
пътният транспорт е на-
истина приоритетен. Той 
е от съществено значение 
за изграждането на балан-
сирана транспортна сис-
тема. Жп инфраструкту-
рата е ключова за добрата 
свързаност между реги-
оните, която ще помогне 
за тяхното развитие по 
индиректен начин. Модер-

низацията на 
жп линията ще 
е и следваща 
стъпка към ин-
тегрирането 
на българска-
та транспорт-
на система в 
европейската”, 
каза Петър Киров.

Обектът Септември - 
Пазарджик обхваща 17,5 км 
двойна електрифицирана 
жп линия. Модернизация-
та на отсечката включва 
строителството на ново 
коловозно развитие в жп 

Председателят на УС на АПИ инж. Стефан 

Чайков подписа договора с изпълнителя на 

рехабилитацията

гара Септември и в жп 
гара Пазарджик. По учас-
тъка ще бъде обновена и 
цялата контактна мрежа. 
Ще бъдат изградени нови 
пешеходни подлези в жп 
гара Пазарджик, спирка 
Мокрище и ще се модерни-

зира съществуващият на 
жп гара Септември. Подле-
зите ще бъдат оборудвани 
с асансьори. Предвижда се 
и проектирането на нов 
железопътен надлез в село 
Ковачево. В жп гарите и 
спирките в участъка ще 

бъдат изградени нови перо-
ни и перонни покрития, как-
то и шумозащитни огради.

За дейностите по ли-
нията Септември - Па-
зарджик са  осигурени 
75 млн. лв. Изпълнител 
на обекта е Консорциум 

„Свителски-
Р В П  К ь о -
не”, в който 
у ч а с т в а т 
„Свителски 
Б а у г е з е л -
шафт” – Ав-
с т р и я ,  и 
Ре м о н т н о 
-  В ъ з с т а -
новително 
предприятие 
„Кьоне” АД. 
Строител-

ния надзор осъществява 
Консорциум „EPG - ET”, със-
тавен от „Ел. транс инже-
неринг - БМ” и „Айзебан унд 
Баумпланунгс Гмбх” - Герма-
ния. Предвижда се работа-
та по обекта да приключи 
до края на 2015 г.

Трасето Септември - 
Пазарджик се изпълнява по 
Позиция 1 на проект „Мо-
дернизация на железопът-
ния участък Септември 
- Пловдив”. Общата дължи-
на на линията Септември 
- Пловдив е 53 км. В нея вли-
зат още две отсечки - „Па-
зарджик - Стамболийски” 
(Позиция 2 ) и „Стамболий-
ски - Пловдив” (Позиция 3), 
по които строителство-
то започна миналия месец. 
Проектът за рехабилита-
ция на жп линията Септем-
ври - Пловдив е с изключи-
телно значение, тъй като 
е част от Първа жп линия 
Калотина - София - Пловдив 
- Свиленград и от Трансев-
ропейски транспортни ко-
ридори №4 и №10.  Към на-
стоящия момент средната 
скорост на движение по 
трасето е около 100 км/ч. 
С реализацията на проек-
та влаковете ще могат да 
развиват скорост до 160 - 
200 км/ч.

Дейностите струват 75 млн. лв. и ще 
приключат през 2015 г.

Снимки авторът
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Свилена Гражданска

Вотът за  народни 
представители ще се про-
вежда по пропорционална 
изборна система. При гла-
суване  всеки ще може да 
отбележи преференция за 
определено име в избрана-
та от него листа, като по 
този начин изрази своето 
предпочитание  относно 
реда на подреждане в нея. 
Това решиха депутати-
те при разглеждането на 
второ четене на Изборния 
кодекс. Ще се гласува с 
два знака на изборите „Х“ 
или „V“. Интегралните бю-
летини ще се печатат от 
Българската народна бан-
ка. Те ще имат полиграф-
ска защита.  Депутатите 
приеха и изисквания към 
съоръженията за експери-
менталното машинно гла-

суване. Системата тряб-
ва да гарантира тайната 
на вота и да има лесен за 
управление софтуер и др. 

Централната избира-
телна комисия вече ще 
бъде постоянно действащ 
орган, който ще се подпо-
мага от администрация. 
Тя ще се състои от общо 
19 членове, които ще се 
назначават след публич-
на процедура. Мандатът 
им ще бъде пет години.  
Председателят, замест-
ник-председателите и 
секретарят на ЦИК ще се 
избират от Народното съ-
брание по предложение от 
парламентарно предста-
вените партии. Те не мо-
гат да са от една и съща 
политическа сила. 

Останалите членове 
ще се назначават с указ 
на президента. Съотно-
шението между политиче-

ските сили в Народното 
събрание ще се запазва 
и в ЦИК. Членовете на 
комисията трябва да 
имат вис ше образование 
и професионален опит 
не по-малко от 7 години. 
Препоръчително е да са 
завършили право, инфор-
матика или компютърни 
науки, математика, об-
ществени комуникации 
и информационни науки, 
политически науки и со-
циология. Председателят 
на комисията трябва да е 
правоспособен юрист с не 
по-малко от десет години 
стаж, решиха още депута-
тите.

Към ЦИК ще има вече и 
Обществен съвет. Той ще 
се състои от представи-
тели на неправителстве-
ни организации, които са 
участвали като наблюда-
тели в избори. Целта му е 

да осигури прозрачност, 
демократичност и чест-
ност на вота. 

Партиите и коалиции-
те ще внасят безлихвен 
депозит от 2500 лв. за 
участие в избори за народ-
ни представители, за пре-
зидент и вицепрезидент и 
за членове на Европейския 
парламент от България. 
За инициативни комите-
ти той ще бъде 100 лева. 

Невъзстановените суми 
ще постъпват във Фонда 
за лечение на деца.

Резултатите от соци-
ологическите проучвания 
ще се оповестят след 
19,00 ч в деня на вота. 
Изследванията трябва да 
съдържат информация за 
възложителя, изпълнителя 
и източниците на финан-
сиране. Според тексто-
вете на Изборния кодекс 

ЦИК ще вписва в публичен 
регистър социологиче-
ските агенции, които ще 
извършват проучвания в 
изборния ден, а на анке-
тьорите ще издава удос-
товерения. Допитванията 
ще трябва да стават из-
вън секциите.

До  редакционното 
прик лючване на броя гласу-
ването на новия Изборен 
кодекс не бе завършило.

Предложеният от Министерския съвет нов Наказате-
лен кодекс (НК) ще влезе в пленарна зала за разглеждане 
през втората половина на годината. Това стана ясно, 
след като народните представители от Комисията по 
правни въпроси решиха, че заедно с Министерството на 
правосъдието ще организират дискусия по проектодоку-
мента на две фази. Първата ще е обществено обсъждане, 
което ще бъде на 18 март т.г. То ще се проведе в НДК. 
Там ще могат да участват всички неправителствени 
организации, които заявят присъствие до 10 март. Пред-
седателят на комисията Четин Казак подчерта, че 
предложението е продиктувано от значението на този 
нормативен акт и от необходимостта съдържащите се 
в него текстове да бъдат дискутирани във възможно най-
широк формат. „Нужно е да чуем мнението на всички по 
концепцията на проекта. Неправителствените организа-
ции могат да подават своите становища и те ще бъдат 
взети под внимание“, подчерта той. 

По думите на Казак след това през юни ще бъде на-
правено ново обществено обсъждане, на което ще участ-
ват представители на професионалната юридическа 
общност и академичните среди. „Спецификата на те-
мата изисква между двете дискусии да има достатъчно 
време за обобщаване на мненията“, допълни той. 

Народните представители от Комисията по прав-
ни въпроси приеха за сведение Годишната програма за 
участие на България в процеса на вземане на решения на 
Европейския съюз през 2014 г. Акцент в сектор „Съдебна 
система“ ще е създаването на европейска прокуратура, 
която да разследва престъпленията, свързани с финан-
сирането от ЕС. 

Забрана за 
строителство-
то върху дюни 
издаде минис-
търът на окол-
ната среда Ис-
кра Михайлова. 
Заповедта е за 
срок от 2 годи-
ни и е за зоната 
„„Ахелой - Равда 
- Несебър". Те-
риторията е 
обявена за за-
щитена от националния експертен съвет, призната е 
и по правилата на Европейската комисия. Заповедта е 
базирана  на чл. 19 от Закона за биологичното разноо-
бразие. Текстът се задейства, когато има опасност от 
увреждане на райони, преди окончателно да са обявени 
за защитени зони. 

В „Ахелой - Равда - Несебър“ се забранява жилищно, 
курортно и вилно строителство, включително изграж-
дане на инфраструктура. Заповедта се отнася и за 
имот № 51500.204.152, местност Кокала, за който има 
издадено разрешително за строеж на възложителя „СЛЕ 
ГРУП” ЕООД 

Нареждането на министър Михайлова идва, след 
като административният съд в Бургас разреши изграж-
дането върху дюни. 

Емил Христов

Вписването на всички сделки  в 
информационна система „Единство”  
на Нотариалната камара ще е един 
от начините да се противодейства 
на кражбата на фирми. Чрез този 
способ може да се дава информация в 
реално време за прехвърляне на соб-
ственост върху дружествени дялове. 
Това каза нотариус Красимир Кат-
ранджиев, председател на Съвета 
на нотариусите, по време на бизнес 
закуска с журналисти. 

По думите му престъплението 
се извършва чрез фалшифициране 
на документи.  Нотариалната ка-
мара предлага сделките да бъдат 
вписвани в тяхната информацион-
на система. Ако всички договори за 
прехвърляне фигурират в програмата 
„Единство”, порочната практика ще 
бъде спряна. „Фирмите се крадат 
най-често чрез схема за изпраща-
не на фалшив електронен подпис на 

нотариуса. Длъжностните лица в 
Търговския регистър не предпола-
гат за неистинността на догово-
рите и подписа на новия управител“, 
обясни председателят на Съвета 
на нотариусите. Според него този 
проблем трябва да се реши възможно 
най-скоро, но за това са необходими 
законодателни промени. Катранджи-
ев напомни, че измамите с имоти 

са намалели значително, след като 
в системата са започ нали да бъдат 
вписвани завещанията и пълномощ-
ните за разпореждане с имущество.

В случай, че в „Единство“ бъдат 
вписани договорите за прехвърляне 
на дялове на фирми, нотариусите ще 
могат да потвърждават, че имен-
но те са изповядвали сделката и не 
става дума за измама. 

Елица Илчева

Съвместна акция на 
Държавна агенция „Нацио-
нална сигурност“ (ДАНС), 
новата Държавна аген-
ция „Технически операции“ 
(ДАТО) и прокуратурата 
разкри схема за изнасяне на 
информация за специални 
разузнавателни средства 
(СРС) към проверявани 
лица.

За това, че срещу за-
плащане правела справки 
дали някой е контролиран 
от службите, с какви мо-
тиви и по чие искане, е 
арестувана служителката 
на ДАТО Антоанета Пър-
ванова, обяви на специална 
пресконференция в Съдеб-
ната палата зам.-главният 
прокурор Борислав Сара-
фов. Първанова е работела 
в СДОТО от 2010 г., като 
била експерт в звеното, 
отговарящо за регистри-
рането на исканията за 

използване на СРС-та в 
агенцията. Директорът 
на новата агенция Цветан 
Китов  подчерта, че улича-
ването на служителката е 
станало възможно благода-
рение на новата система 
за сигурност, която влезе 
в сила след официалния 
старт на ДАТО от 1 яну-
ари. Тя функционира така, 
че оставя следа от всяко 
влизане в регистъра на 

агенцията – нещо, което 
по думите му досега не е 
имало в СДОТО.

„ДАНС извърши цяла-
та оперативна дейност 
по този случай. Извадихме 
схемата, документирахме 
всички действия и предос-
тавихме информацията на 
прокуратурата, все още 
има неща за изясняване“, 
каза председателят на 
агенцията Владимир Пи-

санчев. Според него е труд-
но да се даде количествено 
измерение на щетата, на-
несена от действията на 
Първанова, но при всички 
положения тя била голя-
ма, тъй като пряко засяга 
националната сигурност. 
Писанчев добави, че служи-
телката не е имала други 
съучастници, но е имала   
„абонати“ и „посред ници“ 
извън системата, трима 
от които също са задър-
жани.

За услугите си служи-
телката на ДАТО получа-
валa между 500 и 3000 лв. 
на месец.

Колко и какви точно са 
били клиентите на Първа-
нова, не бе уточнено. Арес-
тувани са двама от тях, за 
които обаче разследващи-
те засега не обявяват дали 
ще придобият качеството 
на обвиняеми, или ще бъ-
дат само свидетели.

Бюлетините ще се печатат от Българска народна банка Снимки Денис Бучел

Снимка авторът



14 СТРОИТЕЛ ИКОНОМИКА & ФИНАНСИ петък, 21 февруари 2014

Работодателят 
трябва да е 
осъществявал 
дейност година 
преди обявяването на 
неплатежоспособност

Страницата 
подготви 
Мирослав Еленков

От 6 на 12 месеца се 
увеличава изискуемият 
период, през който рабо-
тодателят трябва да е 
осъществявал дейност 
преди обявяването на 
неплатежоспособност, 
а срокът за подаване на 
заявления за отпускане 
на гарантирани вземания 
се увеличава от един на 
два месеца. Промяната 
е валидна, след като ка-
бинетът прие изменение 
в Наредбата за реда и 
начина за информиране 
на работниците и служи-
телите за изплащане на 
гарантираните вземания 
при несъстоятелност на 
работодателя.

При последното си 
седмично заседание пра-

вителството направи 
промени в  общо осем 
наредби, заради влезли в 
сила от началото на тази 
година изменения в Коде-
кса за социално осигуря-
ване и Закона за бюдже-
та на ДОО. Текстовете 
от Наредбата, свързани 
с решението за откри-
ване на производството 
по несъстоятелност, се 
привеждат в съответ-
ствие и  с  Търговския 
закон и по-конкретно с 
разпоредбите,  регла-
ментиращи начина на 
обявяване на решението 
– чрез вписване в Търгов-
ския регистър, а не чрез 
обнародване в „Държавен 
вестник”, уточняват от 
Министерския съвет.

Наредбата за отпус-
кане и изплащане на па-
ричните обезщетения 
за безработица регла-

ментира облекчаване на 
административната те-
жест за гражданите. От 
1 април отпадат задъл-
женията при подаване на 
заявление засегнатите 
лица да представят до-
кумент за регистрация в 
Агенцията по заетост-

та, както и при подаване 
на декларация за промяна 
в обстоятелствата за 
изплащане на обезщете-
ние за безработица да 
представят и съответ-
ните доказателства за 
декларираните факти и 
обстоятелства. 

От Наредбата 
за  установяване, 
разследване, реги-
стриране и отчи-
тане на трудовите 
злополуки  отпада 
задължението на 
осигурителите да 
представят в съот-
ветното територи-
ално поделение на 
НОИ продълженията 
на болничния лист, 
което е свързано с 
намаляване на ад-
министративната 
тежест за тях. Дру-
ги промени в Наред-

бата за изчисляване и 
изплащане на паричните 
обезщетения и помощи 
от ДОО са свързани с 
въведените в законода-
телството нов вид от-
пуск и обезщетение – при 
осиновяване на дете от 
две до петгодишна въз-

раст. В тези случаи па-
ричните обезщетения се 
изплащат за срок от 365 
дни, но не по-късно от 
навършване на 5-годишна 
възраст на детето, въз 
основа на заявление от 
осигуреното лице.

Аналогични промени 
са направени и в Наред-
бата  за  обществено 
осигуряване  на  само-
осигуряващите се лица, 
българските граждани 
на работа в чужбина и 
морските лица. С про-
мените в Наредбата за 
реда за внасяне и разпре-
деляне на задължителни-
те осигурителни вноски 
и вноските за фонд „Га-
рантирани вземания на 
работниците и служите-
лите" се уточнява редът, 
по който се изчисляват 
задължителните вноски 
и вноските за фонда.

Правителството подготвя изця-
ло нов Закон за инвестициите. Това 
обяви министърът на икономиката 
и енергетиката Драгомир Стойнев 
на срещата с Френско-българската 
търговска камара. По думите му но-
вият закон трябва да бъде максимално 
опростен и работещ. Администраци-
ята ще има по-голям ангажимент към 
инвеститорите, като за най-големи-
те ще отговаря назначен експерт. 
Стойнев засегна и промените в За-
кона за обществените поръчки, като 
според него те са добри заради това, 
че допринасят за засилването на кон-
куренцията, като дават достъп на 
малките и средните предприятия до 
търговете. 

„Искам в България да има все по-
вече френски инвестиции. Политика-
та ни трябва е по-агресивна в това 
отношение“, заяви министърът. Той 
определи като основна цел на прави-
телството икономическия растеж, 
защото без него то няма как да из-
пълни предизборните си обещания. 
„Затова говорим и за индустриали-
зация, целта на която е да се насочи 
частният сектор към инвестиции в 
сферата на промишлеността, вместо 
в услуги“, посочи Стойнев, като допъл-
ни, че индустрията през последните 
години като че ли е била забравена 

не само в България, но и в Европа. Във 
връзка с това той напомни, че прави-
телството разработва Национална 
програма за реиндустриализация, за 
която е създадена и работна група. 
Министър Стойнев пое ангажимент 
пред представителите на френски 
компании в България, че когато про-
грамата е факт, ще бъде предложена 
за обсъждане и промени от страна на 
бизнеса. „Работим в диалог и с разум, 
което помогна много за постигнато-
то през тези осем месеца на управле-
ние“, каза още министър Стойнев.

Той подчерта, че е важно да се 
възстанови енергетиката на Бълга-
рия и за това ще помогне проектът 

„Южен поток”. Изграждането на мор-
ската му част се очаква да започне 
пролетта, като ще са подписани дого-
вори с пристанищата Бургас и Варна. 
Министърът обясни, че истинската 
диверсификация ще дойде от Азербай-
джан, откъдето се очакват 1 млрд. 
куб. м синьо гориво, но ако има изгра-
ден газопровод. Затова тази година 
сред приоритетите ще бъде изграж-
дането на интерконектора с Гърция.

На срещата с Френско-българска-
та търговска камара присъстваха 
посланикът на Франция Н. Пр. Ксавие 
Лапер Дьо Кабан, както и предста-
вители на 60 компании, инвестирали  
у нас.

НАП представи новата си Управленска информационна 
система (DataWarehouse) на пресконференция. Проектът 
е финансиран по Оперативна програма „Администрати-
вен капацитет” и стойността му е 1 835 644 лв. Изграж-
дането на системата започва през септември 2011 г. Тя 
ще бъде готова изцяло на 3 март тази година. Целта е 
чрез съвременно автоматизирано предоставяне и анали-
зиране на информацията да се увеличат приходите и да 
се оптимизира обслужването на гражданите и бизнеса.

Според ръководителя на УО на ОПАК Моника Дими-
трова-Бийчър  изпълненият проект е с изключително 
значение, тъй като една от най-важните цели на опера-
тивните програми е да помогнат за подобряването на 
услугите към бизнеса. 

Директорът на дирекция „Координация на проекти и 
извършена дейност” на НАП Веселин Петров добави, че 
това е вторият успешно изпълнен проект на агенция-
та,  като тя работи по общо 23 дейности на стойност 
8 млн. лв.

Малки и средни компании ще 
могат да кандидатстват за фи-
нансиране на иновации директно 
от Брюксел. Това ще стане по 
най-новата европейска програма 
„Хоризонт 2020” , която е с бю-
джет 79 млрд. евро за периода 
2014-2020 г. Програмата няма 
отделни определени средства за 
всяка страна членка. Парите се 
разпределят на конкурсен принцип 
в конкуренция между всички членки 
на ЕС и асоциирани държави, като 
например Турция.

Могат да кандидатстват на-
учноизследователски институти, 
университети, иновативни ор-
ганизации. Първото набиране на 

проекти започна през декември 
миналата година. Досега правила-
та за кандидатстване изискваха 
минимум три юридически лица в 
консорциум от три държави, член-
ки на ЕС или асоциирани страни. В 
новата програма ограничението 
няма да важи за малките и сред-
ните предприятия.

„Хоризонт 2020” е най-голяма-
та финансираща програма в све-
та за научни изследвания и инова-
ции. Бюджетът й е с 30% по-голям 
от този на последната Седма 
рамкова програма на ЕС за наука 
и технологии 2007-2013 г.

В „Хоризонт 2020” има няколко 
нови момента, които я отличават 

от досегашните рамкови програ-
ми на ЕС за наука и технологии. 
Изготвен е само един набор от 
правила и е намалено бремето на 
финансовите проверки и одити. 
Процедурите за кандидатстване 
са опростени, всичко става само 
по електронен път. Акцентът е 
поставен върху по-голямо участие 
на индустрията, а не само на ака-
демичните среди, защото свърз-
ването на научните изследвания и 
иновациите е ключово за програ-
мата. Предвидени са нови форми 
на финансиране на иновации като 
предпазарни поръчки, комерсиални 
търгове, заеми и инструменти за 
дялово финансиране. 

С  промени в Данъчно-осигурителния процесуален ко-
декс (ДОПК) досегашната единна сметка за плащане на 
задълженията на гражданите към общественото оси-
гуряване, данък общ доход, допълнителното пенсионно и 
здравното осигуряване се превръща в четири отделни 
сметки. Това решиха депутатите, които приеха на пър-
во четене промени в кодекса. Корекциите се наложи-
ха, след като Конституционният съд обяви единната 
сметка, въведена от бившия министър на финансите 
Симеон Дянков от началото на миналата година, за про-
тивоконституционна, защото не дава право на избор на 
гражданите за това кое задължение първо да покрият.

До започване на принудителното им събиране длъж-
никът ще има право да заяви вида на задълженията, кои-
то иска да погаси, когато не е в състояние наведнъж да 
изплати всички установени от НАП задължения, записа-
ха още депутатите.

Те решиха срокът за промени между двете четения 
на промените да се съкрати на три дни, защото новите 
правила трябва да бъдат приети възможно най-скоро 
заради течащата данъчна кампания.

Снимки авторът
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Десислава 
Бакърджиева

Разработването на 
Оперативна програма 
„Околна среда” (ОПОС) за 
програмния период 2014 – 
2020 г. е в напреднала фаза. 
Програмата е на етап 
трети работен вариант, в 
който приоритетните оси 
са ясно определени на база 
коментарите на Европей-
ската комисия. Последният 
проект на ОПОС е изпратен 
в неформален порядък към 
ЕК за неофициални комен-
тари. Преговорите и диа-
логът на Министерството 
на околната среда и води-
те (МОСВ) с комисията ще 
продължат, докато програ-
мата приеме напълно изчис-
тен вид. След като бъдат 
отразени всички бележки на 
ЕК, ще се премине към офи-
циалното изпращане на про-
екта на ОПОС. Следващата 
стъпка ще е започване на 
преговорите за одоб рение 
на програмата.

Началото 

на процеса на разпис-
ване на ОПОС е поставено 
през 2011 г., когато е стар-
тирало и изработването на 
регламентите за оператив-
ните програми на ниво ЕС. 
Първоначално е изготвен 
анализ за състоянието на 
сектора „Околна среда”. На 
5 септември 2012 г. е създа-
дена тематичната работна 
група за новата оперативна 
програма. Подготовката на 
ОПОС се прави в съответ-
ствие с изпълнението на 
националните ангажимен-
ти по европейското зако-
нодателство. Процесът 
протича в партньорство и 
в диалог с бизнеса, инсти-
туциите и неправител-
ствения сектор. Основните 
принципи, които са заложени 
в програмата, са ресурсна 
ефективност и подобрява-
не на околната среда, както 
и изпълнения на решения, 
които изискват по-малко 
инвестиционни и експло-
атационни разходи. ОПОС 
е насочена и към спазване 
на регионален подход за по-
стигане на устойчивост на 
водния сектор и при упра-
влението на отпадъците. 
Избраните приоритетни 
оси са „Води”, „Отпадъци” и 
„Биоразно образие”, с което 
се създава приемственост 
между досегашната и нова-
та Оперативна програма 
„Околна среда”.

Първият вариант 

предвижда три основ-
ни дейности за сектора 
„Води”. Те са изграждане на 
ВиК инфраструктура, мони-
торинг на водите и създа-
ване на Национален център 
за управление на водите. В 

обсега на отпадъците се 
включват мерки, които да 
следват спазването на „йе-
рархията по управление на 
отпадъците”. В изпълнение 
на изискванията на европей-
ските директиви България 
има действащ Национален 
стратегически план за по-
етапно намаляване количес-
твата на тези отпадъци, 
предназначени за депонира-
не (до 31.12.2013 г. – 50%; до 
2020 г. – до 35%).

В Приоритетната ос 
„Биоразнообразие” влизат 
Националната приори-
тетна рамка за действие 
(НПРД), която първоначал-
но е изработена в доста 
широк вариант и мерките 
са подробно разписани. На 
по-късен етап допълнител-
но се залагат екосистеми, 
генетични ресурси и инва-
зивни видове. Първият про-
ект на ОПОС е завършен 
през февруари 2013 г. и из-
пратен в ЕК. През май 2013 
г. МОСВ получава комента-
рите на ЕК по програмата. 
Започва процес на отразя-
ване препоръките на коми-
сията. Сред тях е изключ-
ването на мониторинга на 
морските води и морската 
околна среда и включването 
й в обхвата на Норвежката 
програма по финансов меха-
низъм на Европейското ико-
номическо пространство. 
Към Норвежката програма 
са пренасочени и дейнос-
тите за инвазивни видове и 
за генетични ресурси. ЕК е 
оставила и бележка относ-
но мерките за екоиновации. 
Според комисията екоино-
вациите попадат в обхвата 
на други програми, като ОП 
„Иновации и конкурентоспо-
собност”. Тоест получава 
се дублиране, затова тряб-
ва да отпаднат от ОПОС. 
Съгласно техническите 
коментари на ЕК е създа-
дена и нова приоритетна 
ос – „Подкрепа за полити-
ката по околна среда (ПОС) 
и политиката за измене-
ние на климата (ПИК) чрез 
прилагане на европейските 
структурни инвестицион-
ни фондове (ЕСИФ)”. Заради 
критики на комисията са 

коригирани  

и бенефициентите, 

като са добавени ВиК 
оператори, неправител-
ствени организации и са 
изключени оползотворява-
щите организации. Така се 
е получил вторият проект 
на ОПОС. В него Приори-
тетна ос „Води” отново е 
с три ключови дейности 
– строителство на ВиК 
инфраструктура в агломе-
рации между 2000 екв. ж. и 
10 000 екв. ж., изграждане 
на станции за мониторинг 
на водите и създаване на 
Национален център за упра-
вление на водите в реално 

време. Първата точка по 
приоритетната ос включва 
изграждане или подмяна на 
канализационната мрежа, 
съоръжения за пречистване 
на отпадните води, колек-
тори, канализационни пом-
пени станции, съоръжения 
за третиране на утайки от 
пречиствателни станции 

за отпадни води (ПСОВ), 
водоснабдителни мрежи и 
съоръжения. Относно мо-
ниторинга на водите се 
залага изграждане на пун-
ктове и станции, оборуд-
ване на съществуващи и на 
новоизграждани пунктове 
и станции с измервателни 
устройства и устройства 
за автоматично съхранение 
или предаване на данни. За-
дачата на Националния цен-
тър за управление на води-
те е да събира информация 
за количеството на водни-
те ресурси в реално време, 
да дава средносрочни и дъл-
госрочни хидроложки прог-
нози на речния отток и да 
предупреждава при риск от 
наводнения.

Точките по Приори-
тетната ос „Отпадъци” са 
предотвратяване на обра-
зуването на отпадък, под-
готовка за повторна упо-
треба, рециклиране, друго 
оползотворяване (например 
производство на енергия) и 
крайно обезвреждане.

По Приоритетната ос 
„Биоразнообразие” са зало-
жени мерки от Национална-
та приоритетна рамка за 
действие по Натура 2000 
и възможности, свързани с 
подобряването на знанията 
за екосистемите и техните 
услуги.

В рамките на програма-
та е включена и нова прио-
ритетна ос – 

„Подкрепа за ПОС и ПИК”.

В нея най-общо са вклю-
чени дейности за подпо-
магане управлението на 
водите, на отпадъците и 
политиката в областта по 
опазване на биологичното 
разнообразие и Натура 2000. 
Има и мерки за подпомагане 
други политики по околна 
среда, както и за изменение 
на климата. Предвиждат се 
и дейности, насочени към 
насърчаване на устойчиво-
то развитие, включително 
в градска среда.

Вторият проект на 
ОП „Околна среда” е изпра-
тен на ЕК през септември 
2013 г. Четири месеца по-
късно, през януари 2014 г., 
МОСВ получава нови комен-
тари по 

втория вариант на ОПОС. 

В сектор „Води” ЕК съ-
ветва България да се съсре-
доточи върху агломерации-
те с над 10 000 екв. ж. Това 
не изключва тези между 
2000 екв. ж. и 10 000 екв. ж., 
но поставя приоритет вър-
ху тези от над 10 000 е.ж. и 
върху прилагането на регио-

нален подход. В сектор „От-
падъци” е посочена нуждата 
от приоритизация на мер-
ките. В сектор „Биоразноо-
бразие и натура” се посочва, 
че е необходимо да се вклю-
чат конкретни мерки от 
НПРД. Относно мерките за 
подкрепа за ПОС и ПИК ко-
ментарът е да бъдат прех-
върлени в Оперативна про-
грама „Добро управление” 
или да преминат в другите 
приоритетни оси на ОПОС. 
ЕК е посъветвала МОСВ да 
обособи и отделна приори-
тетна ос за „превенцията 
и управлението на риска”, в 
която да влязат Национал-
ният център за управление 
на водите в реално време, 
разработването на плано-
вете за управление на риска 
от наводнения и някои кон-
кретни мерки за превенция. 
ЕК е изказала още мнение, 
че в ОПОС трябва да бъдат 
включени и мерки, свързани 
с качеството на въздуха. 

Следвайки всички  

забележки 

на ЕК, е разписан тре-
ти проект на ОПОС 2014 – 
2020.

Съгласно последните 
коментари от ЕК, инвести-
циите в третия проект са 
приоритетно насочени към 
агломерациите с над 10 000 
екв. ж., като фокусът е към 
прилагане на регионалния 
подход. Едновременно с 
това ще бъде подпомогна-
то управлението на води-
те чрез доизграждане на 
системата за мониторинг 
и на риска от наводнения. 
Съгласно коментарите на 
ЕК, те и свързаните с тях 
дейности ще се обособят 
в отделна приоритетна ос.

Третият вариант пред-
вижда и мерки, свързани със 
съоръжения за третиране 
на утайки от ПСОВ с оглед 
последващо използване за 
енергийни цели (като гориво 
от биомаса). Изпълнението 
на тези мерки ще допринесе 
за постигане на цели от На-
ционалния план за действие 
по изменение на климата 
за периода 2013 – 2020 г. и 
стратегията „Европа 2020”.

В сектор „Отпадъци” 
съответствие с „йерархи-
ята на отпадъците” ще се 
постигне чрез изграждане 
на различни инсталации и 
системи, например за съ-
биране и транспортиране 

на битови отпадъци, за 
предварително третиране, 
компостиране, както и за 
оползотворяване на биогаза 
в регионалните депа и доиз-
граждане на съоръженията 
за обезвреждане на бол-
нични отпадъци. Съгласно 
получените коментари от 
ЕК, дейностите ще бъдат 
допълнително приоритизи-
рани, а мерките за устойчи-
во управление на пестициди 
и изграждане на национално 
съоръжение за опасни отпа-
дъци към момента остават 
дискусионни.

Фокусът 

в сектор „Биоразноо-
бразие” е върху мрежата 
Натура 2000. В момента се 
разработва Национална при-
оритетна рамка за дейст-
вие по програмата. В доку-
мента са определени ясни 
приоритети, мерки и дейнос-
ти за ефективното й упра-
вление, идентифицирани са 
потенциални възможности 
за финансиране на мрежата, 
включително съответните 
финансови инструменти на 
ЕС през следващия период. 
Частта „Биоразнообразие” 
изцяло следва приоритети-
те на рамката и включва 
предвидените в нея мерки. 
Примерни мерки са анализ 
за подходящи органи за уп-
равление на защитени зони 
и последващото им създава-
не, подкрепа за обявяване на 
защитени зони по Натура 
2000, разработване на пла-
нове за управление на зони 
и за действия за видове. 
Предвижда се картиране и 
оценка на състоянието на 
видове и местообитания в 
защитени зони от Натура 
2000 в акваторията на Чер-
но море като втора фаза на 
реализирания през настоящ-
ия период мащабен проект 
за картиране на сухоземна-
та територия.

В рамките на ОПОС 2014 
– 2020 г. е предвидена и тех-
ническа помощ, с която ще 
се обезпечи управлението и 
изпълнението на програма-
та, както и нейното популя-
ризиране.

Бюджетът на опера-
тивната програма ще бъде 
малко под 2 млрд. евро, но 
все още не е ясно как тези 
средства ще бъдат разпре-
делени по осите. Очаквания-
та са най-много субсидии да 
получи сектор „Води”.

Очаква се най-много субсидии да получи сектор „Води“ Снимки авторът
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СЪВМЕСТНА РУБРИКА НА В. „СТРОИТЕЛ” 

В. „Строител“ е носител  
на годишната награда  

на Националното сдружение 
на общините в Република 

България (НСОРБ)  
в категория 

„Печатни медии“

Община Мъглиж е разположена в източната част на 
Казанлъшката котловина на територия 385 км2.  Адми-
нистративният център се намира в Южния централен 
регион, в област Стара Загора. Общината е с 15 насе-
лени места, където живеят над 12 500 души. Мъглиж 
се слави с прекрасна природа и чист въздух. Подходяща 
дестинация е за любителите на дългите разходки и по-
ходи. Наричан е Перлата на Розовата долина. Наченки 
на живот тук е имало още преди 7 хил.  години. От V 
в. пр.н.е. до I в. от н.е. в града и околностите му про-
цъфтяват няколко тракийски селища. За произхода и 
обичаите на тогавашните хора свидетелства гробни-
цата със стенопис край Мъглиж. По време на римското 
владичество и средновековието градът е важна кре-
пост и пътна станция на кръстовището на античните 
магистрали Сердика - Месемврия и Константинопол 
- Никополис ад Иструм. През XIII в. във византийските 
летописи за първи път се споменава името Монглиж. 

През 1869 г. мъглижани основават първото селско 
читалище в България.  Те вземат активно участие в освободителните борби, след 
които Мъглиж се разширява до 1500 къщи и 5000 жители. 

Градът дава на България над 500 учители и културни дейци. Тук се намират 
множество културно-исторически паметници. Манастирът „Св. Николай Чудо-
творец” е забележителен с уникалните си дърворезби, като целият му облик е 
издържан във възрожденски стил. Истински строителен триумф е църквата  
„Св. Димитър”, съчетаваща византийски архитектурни наченки с нашето дюл-
герско майсторство. 

И преди разговора с кмета на общината, няколко думи за селото с минерал-
ните извори - Ягода. Банята е построена през 1938 г. и е обявена за архитектур-
но-строителен паметник на културата. Около нея има плаж с минерална вода. 
Изградени са открити басейни и СПА центрове. Ягода има възможност да се 
превърне във водещ балнеолечебен център не само в страната ни.

От края на 2011г. Мъглиж има нов кмет - Господин Господинов. За по-малко от 
две години под негово ръководство общината печели проекти с голямо икономи-
ческо и социално значение за развитието на региона.

Кметът Господин Господинов:

Георги Сотиров

Г-н кмете, за две го-

дини управление вашият 

екип успя да промени об-

лика на общината. Какво 

още да очакват хората?

Аз съм максималист. 
Това означава, че продъл-
жавам. За мен няма непре-
одолими препятствия, що 
се отнася до спокойстви-
ето, самочувствието и 
благоденствието на мои-
те съграждани. 

Да бъда кмет е не само 
задължение - това е кауза. 
Основната ми цел е да на-
правя общината привлека-
телно място за живот и 
да бъда в услуга на всички. 
Това не са лесни задачи, за-
щото изискват денонощен 
труд, самодисциплина и по-
следователност - истин-
ско предизвикателство, 
което ме амбицира. Вяр-
вам, че вървим в правил-
ната посока и сме дали  
началото. За по-големите 
постижения трябва още 
време.

Изминалата година 
беше успешна. Съумяхме 
да наложим позициите си 
пред институциите, да по-
кажем, че община Мъглиж 
не е загубила борбения си 
дух, своите стремежи и 
амбиции. Продължавам да 
твърдя, че нашият напре-
дък може да бъде истински 
само когато се почувства 
от всяка социална група, 

от всеки човек. Когато 
хората имат своите сме-
ли мечти и стремежи и са 
малко по-далеч от грижи-
те за насъщния. 

Кои са  основните 

проблеми за населението 

и какво е тяхното реше-

ние?

Те са много - намалява-
не на покупателната спо-
собност, нисък стандарт 
на живот, все повече хора, 
нуждаещи се от социал-
на закрила, влошаване на 
икономиката в общината 
и на възможностите за 
култура, спорт и туризъм. 
Много са предизвикател-
ствата пред нас, но се 
стремим към възможните 
им решения. С тази цел 
се опитваме да оптими-
зираме работата на пуб-
личната администрация, 

д а  п о д о б р и м 
условията в об-
разователни -
те, културните 
и  с портните 
заведения ,  да 
инвестираме в 
човешките ресурси и да 
изградим подходяща ту-
ристическа инфраструк-
тура.

Разкажете за спече-

лените два проекта за 

рехабилитация и рекон-

струкция на читалищни-

те сгради в селата Ягода 

и  Ветрен. 

По мярка 322 -  Об-
новяване и развитие на 
селските райони, имаме 
одобрени два проекта - за 
„Реконструкция и ремонт 
на читалище „Народна 
просвета - 1889 г.” и ре-
конструкция и ремонт 

на читалище „Гео Милев 
- 1926 г.” С изпълнението 
на мерките ще постигнем 
подобряване на средата на 
живот в тези райони. За-
дачата ни е да се справим 
с критичното състояние 
на сградите, да покажем 
автентичния им архитек-
турен образ и да осигурим 

задължителните условия 
за цялостна реставрация. 

Проблемите на селски-
те райони не подминават 
и нашите села. Влошават 
се качеството и достъп-

н о с т т а  н а 
основните ус-
луги, на инфра-
структурата, 
увеличава се 
безработица-
та. Преживя-

ваме демографски спад. 
Именно затова сметнах-
ме за належащо да осигу-
рим по-добри условия за 
туризъм, включително и 
културен. Нашите читали-
ща уреждат и поддържат  
библиотеки, електронни 
информационни мрежи, чи-
тални, фоно- фото- филмо- 

и видеотеки, организират 
школи, кръжоци и още мно-
го други дейности. Поради 
многообразието, което 
предлагат, намирам за 
важна реконструкцията 

на сградите. Проектите 
предвиждат външни и вът-
решни ремонти, свързани 
с подмяна на покривни кон-
струкции, монтаж на ПВЦ 
дограма, освежаване на 
гримьорните, подмяна на 
настилките - неща, които 
не са правени от постро-
яването на читалищата.

Община Мъглиж спе-

чели три проекта и по 

ОП „Административен 

капацитет“.

Да. Първият договор 
между Министерството 
на финансите и Мъглиж е 
за „Подобряване ефектив-
ността на общинската 
администрация чрез опти-
мизиране на структурата 
и функциите й”. Вторият 
беше за „Ефективна коор-
динация и партньорство 
при разработване и про-
веждане на политики от 
общинската администра-
ция”. Той ще се изпълнява 
в рамките на 9 месеца и 
е на  стойност  77 750 лв. 
Третият е свързан с oрга-
низацията и oбучението в 
Института по публична 
администрация по компю-
търни и информационни 
технологии,  по ключови 
компетентности, инфор-
мация и публичност, и т.н. 

Изглежда сте общи-

на, която се възползва 

максимално от еврофон-

довете. Готови ли сте и 

Господин Антонов Господинов е роден през 
1968 г. Член е на управителните съвети на 
Националния млечен борд и на Националната 
асоциация на млекопреработвателите. През 
2013 г. получава наградата на Националното 
сдружение на общините в Република 
България за „Общинар-реформатор”. Кметът 
на Мъглиж е официален представител 
на сдружението в Националния съвет по 
етническите и религиозните малцинства. 
Семеен, с три деца.

Откриване на реновираната сграда на Домашния 
социален патронаж

Снимки Община Мъглиж
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И НСОРБ

с други предложения по 

оперативните програ-

ми?  
Мъглиж е малка община 

и нейният бюджет е огра-
ничен. Ако искаме да съз-
даваме работни места, да 
задържаме младите хора 
и да помогнем на бизнеса 
в стремежа му да се раз-
вива, трябва да се научим 
да привличаме средства 
от други източници. Ев-
ропейските фондове са 
такава възможност и ние 
ги използваме пълноценно. 
Няма да спрем да работим, 
да кандидатстваме и пе-
челим проекти и това е 
една от основните задачи 
на общинската управа. 

Благодарение на  евро-
пейските проекти жите-
лите на общината скоро 
ще усетят промените, 
дори само разхождайки се 
по улиците. Ще работим 
за комфорта и спокой-
ствието на гражданите. 
Да имаме осветление 
вечер по улиците, да во-
дим децата си в обновени 
детски градини, хората да 
минават по хубави алеи, 
да има къде да спортуват 
младите - за всички тези 
неща са необходими ре-
форми, които ще направят 
живота по-цветен. Аз съм 
кмет, който държи на ду-
мата си. 

Особено интересен е 
проектът „Създаване, ре-
конструкция и модерниза-
ция на спортни центрове” 
в града и селата Ягода и 
Тулово. В Ягода ще реха-
билитираме футболното 
игрище и ще направим 
ново тренировъчно. В Мъг-
лиж проектът предвижда 
строителство на спорт-
но-младежки център с иг-

рище за волейбол и фут-
бол, на лекоатлетическа 
писта, два тенис корта, 
трибуни и др. В Тулово  ще 
направим реконструкция 
на центъра за отдих върху 
съществуващ терен. 

Работим също и по 

мярка 321. Тук нашият про-
ект е за „Реконструкция 
и рехабилитация на тех-
ническата инфраструк-
тура на община Мъглиж”. 
Достъпът на живеещите 
в селските райони до чис-
та вода се ограничава от 
лошото качество на водо-
проводните и пречиства-
телните съоръжения. Това 

е следствие от недоста-
тъчните инвестиции за 
поддръжка и обновяване 
след 1989 г. Лошото ка-
чество на водата в някои 
села увеличава и риска от 
заболявания. Проектът 
предвижда максимално 
използване на водните ре-
сурси и пълно задоволяване 
на потребностите от пи-
тейна вода. 

 

Безработицата в об-

щината е висока. Какво 

предприемате, за да се 

справите с това?

Откакто съм кмет, 
заживях с болките на хо-
рата - с техните грижи 
и проблеми. Наистина се 

убедих, че най-големият 
бич за населението е без-
работицата. Тя обезверя-
ва и  тласка към действия, 
които човек никога не би 
предприел, ако има стабил-
на работа и доходи. Дадох 
си дума, че ще направя 
нужното, за да намалее 
безработицата. Приори-
тет ми стана осигурява-

нето на нови работни мес-
та. Смятам, че е илюзия  
да очаквам хората да оце-
нят работата на моя екип 
за културата или туризма, 
ако не могат да сложат на 
масата си и парче хляб. 
Точно преди една година 
стартира проектът „Нов 
избор за развитие и реа-
лизация” по ОП  „Развитие 
на човешките ресурси“ за 
работници по поддръжка-

та на пътища и в озеле-
няването. Седемдесет 
души от цялата община 
подписаха договор за два-
надесетмесечна заетост. 
Тези хора са без квалифи-
кация, без професионален 
опит и без трудов стаж. 

Благодарение на обуче-
нието бяха мотивирани и 
подготвени за работа в 
пътното строителство. 
Те получиха трайни умения 
и повишиха самочувстви-
ето си. И което е много 
важно - резултатът от 
тяхната дейност се оцени 
и от жителите на община-
та. Сега новата градинка 

срещу църквата „Св. Ди-
митър” буди възхищение у 
млади и стари, тротоари-
те и бордюрите светнаха 
от чистота и това е една 
от съществените дейнос-
ти на тези хора. С тази 
програма усилията ни за 
намаляване на безработи-
цата сред най-уязвимата 
група в общината дадоха 
своите резултати. По друг 
проект назначихме три-
десет и пет - пътищари, 
строители и озеленители, 
които да се грижат за до-
брата визия на града ни. 

По европейски проект 
обучихме и дадохме рабо-
та на други двадесет и 
трима души - спасители 
при бедствия, аварии и 
катастрофи. Те успеш-
но преминаха курс, който 
ги мотивира и накара да 
осъз наят колко отговорна 
и важна е тяхната задача. 
Същото се отнася и за 
още 47 души, които стана-
ха нашата аварийна група, 
а нови двадесет души бяха 

назначени за тежката ра-
бота по почистването на  
каналите и речните кори-
та. Пълноводието на реки-
те винаги може да доведе 
до неприятни изненади.

Община Мъглиж е раз-

положена в подножието 

на Стара планина и Сред-

на гора.  Разполагате 

с богат горски ресурс. 

Какво правите за опазва-

нето му? 

Община Мъглиж е одо-
брена по Мярка 226 „Въз-
становяване на горския 
потенциал и въвеждане на 
превантивни дейности“ 
по Програмата за разви-
тие на селските райони. 
Инвестиционното пред-
ложение има за цел въз-
становяване на горите, 
пострадали от пожари и 
други природни бедствия, 
както и въвеждане и подо-
бряване на превантивни 
дейности за намаляване 
на опасността от гор-
ски пожари. Предвижда се 
строителството на три 
противопожарни наблюда-
телни  кули и два  изкуст-
вени водоема. Финансова-
та помощ се предоставя 
за създаване или подобря-
ване на противопожарна-

та инфраструктура, за 
изграждане и подобряване 
на хеликоптерни площадки 
и нови водоизточници, за 
строителство на наблю-
дателни пунктове, както 
и за прокарване на пътища 
в гори с висока степен на 
риск от пожари. Проектът 
е на стойност 198 044 лв.

Какво прави община 

Мъглиж в областта на 

екологията?

Ако става дума за про-
блема с твърдите битови 
отпадъци, то на терито-
рията на общината има 
изградена система от 15 
възлови точки за раздел-
но събиране на боклука в 
целия общински център. 
Приехме Наредба за уп-
равление на отпадъците 
на територията на об-
щината в съответствие 
с новия закон. За втора 
поредна година печелим 
проект по ПУДООС за 
„Почистване на междуб-
локовото пространство, 

облагородяване и изграж-
дане на зона за отдих на 
жителите на  Мъглиж“ 
и „Почистване на парко-
вото пространство в с. 
Юлиево, облагородяване 
на почистената площ и 
възстановяване на зоната 
за отдих и детски кът”. 
Целта на кампанията „За 
чиста околна среда” е по-
вишаване на екологичната 
култура и навлизане на съ-
временните практики за 
опазване на природата. 

С доброволния труд 
на гражданите залесихме 
и озеленихме почистени-
те площи, възстановихме 
зони за отдих, ремонти-
рахме детски и спортни 
съоръжения и други. Фор-
мирането на позитивна 
нагласа към природата, 
на желание за опазване на 
околната среда не е куха 
фраза.

Да преминем към про-

блемите  на сградите 

общинска собственост 

- училищата, детските 

градини. Как стои въпро-

сът с енергийната ефек-

тивност? 

По Международен фонд 
„Козлодуй” въвеждаме сис-
тема за автоматично 
управление на отоплител-
ната инсталация за осигу-
ряване на висока енергий-
на ефективност на ОДЗ 
„Камбанка” в общинския 
център и ОУ „Св. св. Кирил 
и Методий” в с. Ветрен. 
Извършен е основен ре-
монт на здравните служ-
би в селата Шаново и Юли-
ево, както и на покрива на 
ОДЗ „Камбанка”. Приклю-
чихме с изграждането на 
изкуствени водоизточни-
ци за опазване на горите 
от пожари в землищата на 
Юлиево и Тулово. Напълно 
ремонтирахме и оборудва-
хме сградата на Домаш-
ния социален патронаж 
в Ягода. По проект беше 
реставрирана и Поповата 
къща в Мъглиж, която ще 
превърнем в информацио-
нен център.

Какви са програмите 

ви за развитие на тури-

зма? 

Това е основна цел на 
общинската администра-
ция. Проектът „Долината 
на розите и тракийските 
царе“ е с бенефициент 
Община Казанлък в парт-
ньорството с Мъглиж, Па-
вел баня, Карлово и Сопот. 
Общата му стойност е 
в размер на 489 160 лв. С 
реализацията му ще пред-
ставим общините в най-
привлекателния им вид, с 
техните забележително-
сти, култура и бит, като 
създадем устойчив турис-
тически продукт. 

 
Мъглиж беше пръв…

И остава такъв.

Септември! Септември!
О, месец на кръв!
На подем
и погром!
Мъглиж беше пръв!
Стара и
Нова Загора,
Чирпан,
Лом,

Фердинанд,
Берковица,
Сарамбей,
Медковец
  (с поп Андрей)
- градове и села.

Из поемата 
„Септември”
Гео Милев

Първа копка за реставрацията на Поповата къща
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Свилена Гражданска 

„Естакадата при буле-
вардите „Иван Евстатиев 
Гешов“ и „България“ в София 
ще е готова през есента 
на 2015 г. Тогава трябва да 
започне строителството 
на третия лъч на подзем-
ната железница и на ме-
троспирка 10 в района“. 
Това заяви Любомир Хрис-
тов – зам.-кмет на Сто-
личната община с ресор 
„Транспорт и транспортна 

комуникация“. 
След одобряване на 

подробния устройствен 
план от страна на столич-
ните общински съветници 
ще бъде издадено разреше-
ние за строеж на естака-
дата. А строителството 
ще започне през есента на 
т.г. От 8 до 10 месеца ще 
са необходими за изграж-
дане на обекта. След пре-
работка на проекта бул. 
„Гешов“ ще преминава по 
естакада с кръгово движе-

ние. Колите по бул. „Бълга-
рия“ ще минават под съо-
ръжението, като ще бъдат 
запазени две светофарни 
уредби. 

Изпълнителите тър-
сят подходяща машина, 
благодарение на която 
да бъдат преместени съ-
ществуващите големи 
дървета. Ще бъде извър-
шено и компенсаторно за-
лесяване – то ще бъде 6% 
повече от сегашното. 

В момента кръстови-

щето е едно от най-теж-
ко натоварените в София. 
Над 500 м е опашката, 
която се образува там 
в пиковите часове. След 
реализацията на естака-

дата тя ще се намали до 
30 м. Колите ще премина-
ват в рамките на около 1 
минута. Приблизителната 
стойност на обекта е 12 
млн. лв. Изпълнител е „Бал-

канстрой“ АД. 
Същевременно пред-

стои рехабилитация на 
трамвайното трасе по 
бул. „България“ по ОП „Ре-
гионално развитие“. 

26 училища и детски 
градини в столицата ще 
бъдат реновирани с цел по-
вишаване на енергийната 
ефективност. Ремонтите 
ще се финансират с около 
9 млн. лева от фонд „Козло-
дуй”. Всички сгради тряб-
ва да са готови за новата 
учебна година.

Столичната община 
вече отправи покана за 
участие в откритата про-
цедура, която по дефиниция 
е „за прилагане на мерки за 
енергийна ефективност в 
26 обществени сгради – 
детски градини и училища“. 
Освен парите от фонд „Коз-
лодуй” кметството ще ин-
вестира и свои средства.

Поръчката е разделе-

на на 4 лота, а в обхвата 
на проекта се включват и 
тестов период, както и ин-
струкции за експлоатация и 
безопасност на персонала. 
Дейностите в отделните 
сгради следва да се изпъл-
няват едновременно, за да 
бъде спазен предвиденият 
краен срок – 15 септември.

Кандидатите могат да 
участват в един или повече 
лотове, които ще се оценя-
ват поотделно. Гаранцията 
за участие за всеки от че-
тирите лота е 24 000 лв. 
Оферти ще се приемат до 
28 март 2014 г.

Обявлението на Сто-
лична община е публикувано 
в брой 7 на в. „Строител“ и 
на www.vestnikstroitel.bg

Бургаски площад е 
изграден пред новата 
спортна зала в Ботевград. 
Залата е с уникална архи-
тектура и макар още да не 
е открита, вече се е пре-
върнала в истинско  бижу, 
което ботевградчани по-
казват на своите гости.

Площадът пред „Арена 
Ботевград” е направен с 
плочи на ЛЕО – най-големия 
завод за бетонови изделия 
в Югоизточна България. 
Паважът тип Holland е из-
работен специално в сиво-
зелената гама по поръчка 
на проектантския екип. За 
облагородяване на прос-
транството пред залата 
са използвани около 4000 
кв. м от плочите.

Построяването на 
„Арена Ботевград” се фи-
нансира от местната об-

щина и средства от дър-
жавата – общо 7,5 млн. лв. 
За откриването й, което 
предстои скоро, се под-
готвя голям спектакъл, в 
който ще участват всички 
местни спортни клубове. 
Най-нетърпелив е ботевг-
радският „Балкан”, който 
вече ще тренира в новата 

зала и ще домакинства в 
нея и национални първен-
ства. Баскетболистите 
са едни от най-добрите в 
страната и са на трето 
място в класацията на 
Националната баскетбол-
на лига.

„Вярваме, че нашите 
плочи ще донесат късмет 

на всички състезатели”, 
шегуват се в завода на 
ЛЕО, който доставя из-
делията си вече до всяка 
точка на страната. 

Заводът на ЛЕО – „Бе-
тонови изделия” е с изцяло 
автоматизирано произ-
водство, което изключва 
човешката грешка. На ден 
той произвежда повече от 
2000 кв. м. Заводът има 
собствена лаборатория, 
в която продукцията се 
изпитва на якост, мразоу-
стойчивост, водопопивае-
мост, изтриваемост, пре-
ди да поеме към пазара. С 
плочи на ЛЕО са направени 
площади и улици в десетки 
български градове и курор-
ти, техни продукти има на 
магистрала „Тракия” и пред 
почти всички големи тър-
говски вериги у нас.

Миналата седмица започнаха строителните  
и ремонтните дейности по саниране сградата  
на Община Смолян със средства от фонд „Козлодуй”. 
Администрацията кандидатства през 2012 г. пред 
Министерството на финансите с проект за близо 
700 000 евро, който беше одобрен

Община Садово приключи проект за въвеждане на 
мерки по енергийна ефективност на 3 училища и 3 
детски градини, съобщи кметът Димитър Здравков. 
Строителните дейности са завършени напълно. Има 
подписан Акт 15 и се извършва разплащане, като до 
момента са усвоени около 2 млн. лв. Проектът се 
реализира по ОП „Регионално развитие“ и е на обща 
стойност 2 400 000 лв. 

Трите училища са в селата Поповица, Болярци 
и Чешнегирово, а детските градини са в с. Кочево 
и с. Караджово. На всички е извършена подмяна на 
дограмата, изграждане на парна инсталация, пъл-
но саниране, а на някои сгради е извършен ремонт и 
на покривите. В някои детски градини са поставени 
климатици.

На територията на общината остават само 4 
учебни заведения и детски градини, които трябва да 
бъдат обновени.

Повече средства за саниране на панелните жили-
ща поиска от ЕС кметът на София Йорданка Фандъ-
кова. Тя взе участие в конференция на кметовете на 
европейски столици в Брюксел, на която присъства и 
еврокомисарят по регионална политика Йоханес Хан. 
На форума Фандъкова е споделила, че обновяването 
на над 200 000 панелни жилища в София и постига-
нето на енергийна ефективност все още е нерешен 
проблем. „Финансовата помощ от ЕС в национален 
мащаб е несъизмерима с нуждите на столицата и 
големите градове”, заяви Фандъкова. Да се създаде 
нова европейска програма за градовете по подобие 
на тази, която е за селските райони, поискаха кме-
товете на европейските столици. Тезата е подкре-
пена и от столичния градоначалник. Според нея само 
по този начин може да се намери инструмент за 
устойчиво решаване на целия комплекс от проблеми. 
Един от тях е борбата с бедността и постигането 
на социално сближаване.

По Програмата за развитие на 
селските райони Община Велики 
Преслав обяви търг за избор на из-
пълнител за паркоустройство на 
градската среда. За да бъдат ус-
воени евросредствата, местната 

власт трябва да завърши проекта 
най-късно до 15 април 2015 г. Право 
на участие имат кандидати с дока-
зан общ оборот не по-малко от 4,8 
млн. лв. и оборот от сходна дейност 
минимум за 1,8 млн. лв. за последни-

те 3 години. Ще бъде избрана ико-
номически най-изгодната оферта, 
като ценовото предложение и тех-
ническото изпълнение са с еднаква 
тежест от 50%. Оферти могат да 
се подават до 13 март.

Обявена е обществена поръчка за изграждане 
на сграда за обществено обслужване в областта 
на културата и образованието в община Несебър. 
Строително-монтажните работи ще продължат две 
години, като избраният изпълнител ще работи по 
вече готов проект. Обектът се финансира от об-
щинския бюджет, а срокът за участие е до 31 март. 
Право да кандидатстват в търга имат компании и 
обединения, които са реализирали оборот от стро-
ителство за минимум 5,5 млн. лв. през последните 3 
години. При оценяване на предложенията минимална 
тежест от 30% ще има ценовото предложение на 
участниците, а максимална – срокове за изпълнение, 
гаранция и отстраняване на дефекти, 70%.

Преминаването през столичното 
кръстовище ще става за 1 минута 
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Общината ще строи туристически 
комплекс, за да привлича посетители

Роза Никова, ОП на 
КСБ – Кюстендил

На Деня на археолога 
– 14 февруари, беше отбе-
лязано завършването на 
втория етап от реставра-
цията на античната вила 
„Армира” край Ивайлов-
град. Общата стойност 
на проекта е 1,77 млн. лв., 
като средствата от Ев-
ропейския фонд за реги-
онално развитие (ЕФРР) 
са 1,43 млн. лв. Строител-
ството е започнало на 23 
ноември 2011 г. и е завър-
шено 2 години по-късно. 
Автор на проекта е арх. 

Юлий Фърков, който е ав-
тор и на този за крепост-
та в Белчин. 

Вила „Армира“, която е 
уникален образец на рим-
ската провинциална ар-
хитектура и изкуство на 
Балканите, вече е обявена 
за един от 100-те нацио-
нални туристичес ки обек-
та на България. Тя е на 
площ от 3600 кв. м сред 
красива градина. Това е 
и единствената антич-
на постройка, в която са 
открити всички известни 
разновидности на свасти-
ката – древен санскрит-
ски символ на щастието 

и късмета. „Армира“ про-
съществува до IV в. сл.Хр., 
когато е опожарена след 
битката при Адрианопол 
(дн. Одрин, Турция).

Сега намеренията на 
общината са да развие це-
лия регион, като построи 
туристически комплекс с 
хижи за отсядане. Идеята 
е напълно осъществима 
особено след като на об-
щина Ивайловград беше 
върната голяма част от 
имотите с отпаднала не-
обходимост, съобщи кме-
тът на общината Диана 
Овчарова.

В близост до „Армира” 

има гранична застава и 
полигон, които в бъдеще 
също могат да се превър-
нат в хижи за почивка и 
за отсядане на туристи. 
Междувременно Ивайлов-
град работи за това, 

да се превърне в град на 
енергийно ефективните 
сгради. Предстои започ-
ване на няколко проекта 
в тази насока. Първенец в 
това отношение е детска 
градина с най-модерното 

технологично оборудва-
не в цяла Южна България. 
Общината чака да й бъде 
върнат и бивш блок на во-
енните. Предвижда се в 
него да се изградят жили-
ща за социално слаби.

Снимка авторът

Три пътни съоръжения край Пле-
вен спешно се нуждаят от основен 
ремонт и преди дни общината е оп-
ределила изпълнители в поръчката за 
проектиране на основен ремонт на 
два моста на р. Вит и надлез между 
с. Опанец и Стъкларския завод, раз-
делена в три обособени позиции за 
всеки обект. 

Местната фирма „Влахов инже-
неринг” ЕООД е класирана на първо 
място за изпълнител на проекти-
рането на обособени позиции 1 и 2. 
Според направената от комисията 
оценка фирмата е получила най-ви-
сок брой точки – за първата позиция 
99,43, а за втората – 97,93, което 

класира дружеството 
на първо място в над-
преварата с още пет 
участници в процеду-
рата за проектиране-

то на стария мост и шест – за но-
вия мост, разположени един до друг 
при вход-изхода на Плевен към София 
при с. Ясен. Софийското дружество 
„Трансконсулт инженеринг” ООД е оп-
ределено за изпълнител на поръчка-
та по третата обособена позиция 
– проектиране на стоманобетонен 
надлез по общински път Плевен – 
Опанец, преместващ на три отвора 
международен път Е-83 (републикан-
ски път 1 – 3, Бяла – Плевен – Ботев-
град) в землището на с. Опанец. За 
тази позиция оферти са подали шест 
фирми. Определеният изпълнител е с 
най-висока обща оценка на оферта-
та 97,30 точки. 

Обновяването на участъка между се-
лата Василево – Сенокос – Дропла – част 
от пътя Генерал Тошево – Каварна, е обект 
на поръчка, обявена от Община Балчик. В 
участъка ще бъдат възстановени пътната 
настилка, банкетите, бордюрите и трото-
арите в населените места, вертикалната и 
хоризонталната пътна маркировка. Срокът 
за изпълнение на строителните дейности е 
до една година след сключване на договора. 
От участниците се изисква общ оборот не 
по-малко от 9 млн. лв. и оборот от сходна 
дейност минимум за 3 млн. лв. за последни-
те 3 години. Крайният срок за получаване на 

предложения е 24 март. 
Обществена поръчка, разделена на две 

части – за реконструкция на пътища и 
улична мрежа, е обявила и Община Челопеч. 
Фирмите трябва да подадат оферти и за 
двете позиции. Проектът е финансиран по 
Програмата за развитие на селските райо-
ни и за да получи средства, трябва да бъде 
завършен не по-късно от 31 май 2015 г. Все-
ки участник или обединение в търга трябва 
да е реализирал оборот от строителство 
общо за предходните 3 години минимум 4,6 
млн. лв. До 31 март могат да се подават 
предложения за участие. 

Легендата на „Локо-
мотив” (София) и един от 
най-известните нацио-
нални вратари на Бълга-
рия през 70-те и началото 
на 80-те години на мина-
лия век Румен Горанов се 
срещна с областния упра-
вител на Софийска област 
Емил Иванов във връзка с 
развитието на проекта 
„Костенец – Белмекен”. Той 
включва изграждането на 
екоселище над Вили Кос-
тенец с 3000 легла, 27 км 
ски  писти и 8-местен 
кабинков лифт от мест-
ността Миликини ниви до 
вр. Белмекен. Курортът 
ще бъде четирисезонен. 
Проектът е иновативен 
по начина на реализира-
нето му, включващ всички 
последователни етапи от 
проектирането до изграж-
дането. Мастер планът на 
селището и ски пистите 
е поверено на консорциума 
Brent Harley & Associates 
Inc. и PKF Hotelexperts, кои-
то ще направят и предпи-
сания за общ устройствен 
план. Дейността ще бъде 
в 5 фази, като в третата 

ще се представят 2 мас-
тер плана, а в четвърта-
та и петата ще се избе-
ре един и ще се извърши 
окончателното приемане 
на плана.

Предвижда се в ку-
рортното селище въобще 
да няма автомобили, а те 
да могат да паркират в 
буферна зона преди него 
или в курорта Вили Кос-
тенец.

Общият размер на ин-
вестицията е приблизи-
телно 100 – 120 млн. евро, 
съобщиха от пресцентъра 

на областния управител, 
който подкрепя реализа-
цията.

Проектът е от 2005 г. 
През 2007 г. е одобрен ПУП 
и проект, както и е избран 
инвеститорът партньор 
по публично-частната схе-
ма (австрийско-чешкият 
консорциум „Уорън Парт-
нърс”) с първоначален иде-
ен проект за 150 млн. евро. 
Горанов е изпълнителен 
директор на дружество-
то „Костенец Резорт” АД, 
което ще реализира начи-
нанието.

Областният управител на Софийска област Емил 
Иванов и Румен Горанов обсъдиха развитието на 
проекта „Костенец – Белмекен”
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В този  брой  пред-
ставяме проектите на 
Велико Търново. Планът 
на града е изработен от 
ДЗЗД „Консорциум Ур-
банико“, в който влизат 
„Амфион“  ЕООД,  НАТУ 
ООД и „Геоарх“ ЕООД. Ръ-
ководител на проекта е 
Мариян Маринов. Еколо-
гичната оценка и оцен-
ката за съвместимост е 
направена от „Лемна еко-
инвест – България“ АД.

Мотото на интег-
рирания план на Вели-
ко Търново до 2020 г. е 
„Цъфти, расте, укрепва и 
младее“. Приоритетите 
за развитието на ста-
рата българска столица 
са интелигентна иконо-
мика и развитие на на-
учноизследователската 
и развойната дейност, 
висококачествено обра-
зование и високи нива на 
заетост на всички групи, 
привлекателна и съхране-
на автентична градска 
среда и културни ценнос-
ти, устойчиво развитие 
и опазване на местните 
ресурси, достъпна сре-
да и усъвършенствана 
мобилност. За пости-
гането им е заложено 
изпълнението на общо 
106 дейности за около 
310 млн. лв. От тях за 13 
има подготвени работни 
проекта, чиято реализа-
ция може да започне през 

2015 – 2016 г. За финан-
сиране на предвидените 
мерки ще се разчита на 
средства от всички опе-
ративни програми. 

Над една трета от 
търновци (38%) искат да 
видят града си с подоб-
рена инфраструктура и 
модернизирана градска 
среда през следващите 7 
години. Това показва об-
щественото проучване, 
направено в рамките на 
плана сред 400 души от 
града. Близо една трета 
от тях (30%) виждат го-
лям напредък във Велико 
Търново през следващите 
20 години. Всеки десети 
пък отдава значение на 
ускореното развитие на 
туризма. Песимистите, 
според които състояние-
то на града ще се влоши, 
са едва 4% от анкетира-

ните, а според 8% няма да 
има съществена промяна 
до 2020 г. 

Близо 59 млн. лв. за 

зоната с обществена 

значимост 

С т ар а т а  г р ад с ка 
част на Велико Търново, 
хълмът Царевец и кв. „Ва-
руша“ попадат в зоната с 
висока обществена зна-
чимост. В нея е предвиде-
но да бъдат инвестирани 
59 млн. лева в обновяване 
на градската среда, ре-
монт на улици, общест-
вени сгради и площади. 
Набляга се на културно-
историческото наслед-
ство, планирано е и съз-
даването на нови музеи.

В проекта за обно-
вяване на администра-
тивните сгради за 4,75 

млн. лв. са включени об-
щината, Централният 
военен архив, Админис-
тративният съд, област-
ната администрация, Те-
риториалната дирекция 
на НАП, Районната здрав-
ноосигурителна каса, ад-
министративната сгра-
да на КНСБ и Държавният 
архив. За модернизиране 
на сградния фонд на об-
разователната инфра-
структура са заложени 
4,6 млн. лв., като предви-
дените обекти са Сто-
панският факултет и 
този по изобразително 
изкуство на Великотър-
новския университет, 
Хуманитарната гимна-
зия „Св. св. Кирил и Мето-
дий“, основното училище 
„Христо Ботев“, Староп-
рестолната гимназия по 
икономика и детската 

градина „Пролет“. За об-
новяването на спортна-
та инфраструктура са 
предвидени 1,5 млн. лв. за 
комплекс „Юнак“ и тенис-
кортове. Близо 3 млн. лв. 
са планирани за обновява-
не на културната инфра-
структура, като са вклю-
чени къщата музей „Леон 
Филипов“, музеите „Нова 
история“, „Възраждане и 
Учредително събрание“ и 
Археологическият музей. 
Предвидено е още обнов-
лението на Народната 
библиотека „Петко Р. 
Славейков“, както и на 
читалищата „Надежда 
1869“ и „Петко Р. Славей-
ков“ в кв. „Варуша“ и Ху-
дожествената галерия 
„Иван Христов“.

Най-много средства 
– над 6,1 млн. лв., са за-
делени за експониране 

и адаптация на култур-
ното наследство. Те са 
предвидени за Архитек-
турно-музейния резер-
ват „Царевец“, църквата 
„Св. св. Константин и 
Елена“, камбанарията на 
храма „Св. Спас“, Шишма-
новата баня и Паметника 
на обесените поборници 
в кв. „Варуша“. Други 5,2 
млн. лв. са планирани за 
изграждане на военен 
музей, нова библиотека, 
младежки артцентър, 
туристически център, 
музей на фотографията 
и експозиционен център 
в Старото военно учили-
ще.

Заложено е и рено-
виране на площадите 
„Съединение“, „Велчова 
завера“ и „Поборнически“ 
(1,16 млн. лв.). Предвиде-
но е благоустрояване на 

В интегрирания план 
за развитие на града 
са включени 
106 дейности, 
реализацията на първите 
13 проекта ще започне 
през 2015 г.

Енергийното обновление на частните жилищни сгради  

за 52 млн. лв. е най-големият проект в интегрирания план  

за развитие на старата българска столица до 2020 г.

За експониране и адаптация на културното 

наследство в Архитектурно-музейния 

резерват „Царевец“ са предвидени над  

6 млн. лв. 

С
ни

м
ка

 b
ul

ga
ria

tra
ve

l.o
rg

Лилия Христова

Над 511 млн. евро са предвидени 
за 67-те града до 2020 г. по новата 
Оперативна програма „Региони в рас-
теж“. Те са разделени на четири нива 
в зависимост от броя на населението, 
икономичес кото им развитие и бюдже-
тите.

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

В третото ниво са 28 града – оста-

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

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

Проектите, които ще се финанси-
рат, са разработени на база интегри-
раните планове за градско възстано-
вяване и развитие. Всеки един план е 
разделен на три зони на въздействие 
– със социален, икономически и с об-
ществен характер.
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Подобряване на градската среда в жк „Чолаковци“
Реконструкция на пешеходната алея между жк 

„Чолаковци” и жк „Бузлуджа”
Реконструкция на ОДЗ „Рада войвода“ и внедрява-

не на мерки за енергийна ефективност”
Реконструкция на средно общообразователно учи-

лище „Владимир Комаров” 
Реконструкция на Народно читалище „Създание – 

1936“ и внедряване на мерки за енергийна ефективност 
Подобряване на градската среда в старата част 

на Велико Търново
Реконструкция и рехабилитация на изгледните 

площадки по ул. „Стефан Стамболов”
Реконструкция на обществена тоалетна на ул. 

„Георги Сава Раковски” № 29
Подобряване на градската среда на пл. „Съеди-

нение“ 
Изграждане на обществен паркинг на ул. „Край-

брежна“
Реконструкция на детска градина „Пролет” и 

внедряване на мерки за енергийна ефективност
Реконструкция на Хуманитарната гимназия  

„Св. св. Кирил и Методий” и внедряване на мерки за 
енергийна ефективност 

Реконструкция на музея „Възраждане и Учреди-
телно събрание”, Археологическия музей и Народната 
библиотека „Петко Р. Славейков“ и внедряване на мерки 
за енергийна ефективност

 
 Източник: Община Велико Търново

старата градска част 
с ремонт на улици, тро-
тоари, пешеходни алеи и 
улично  осветление (6,37 
млн. лв.) .  В проекта е 
включена ул. „Йосиф Гур-
ко“ като един от турис-
тическите маршрути и 
ул. „Георги Мамарчев“, 
включително с разруше-
ните стъпала до пл. „Вел-
чова завера“, както и на 
ул. „Крайбрежна“. Предви-
дено е на ул. „Крайбрежна“ 
да се изгради и велоалея 
със стоянки за велосипе-
ди (1,3 млн. лв.), както и 
да се ремонтират три 
обществени паркинга 
(520 хил. лв.).

Благоустрояване  

и енергийна 

ефективност в 

социалната зона

Зоната със социален 
характер обхваща квар-
талите „Света гора“ , 
„Чолаковци“, „Бузлуджа“ 
и „Зона В“. За тях е пла-
нирано благоустрояване 
на градската среда с ре-
монт на улици и изграж-
дане на детски и спорт-
ни площадки, ремонт на 
образователната и кул-
турната инфраструкту-
ра. Най-големият проект 
е обновяването на 179 
от частните жилищни 
сгради по програмата за 

енергийна ефективност 
за 54,3 млн. лв. Другият 
голям проект е изграж-
дането на паркове, пеше-
ходни алеи и ново градско 
обзавеждане за над 23,3 
млн. лв. В проекта за са-
ниране на образовател-
ната инфраструктура за 
3,5 млн. лв. са включени 
детските градини „Ален 
мак“ и „Рада войвода“ и 
четири училища – „Вела 
Благоева“, „Георги Сава 
Раковски“, както и спорт-
ното „Владимир Комаров“. 
Заложено е изгражда-
нето на нова сграда за 
130 възрастни хора (4,27 
млн. лв.), кризисен център 
за бездомни и социално 
слаби деца (1,15 млн. лв.), 
общински комплекс за 
хранене с обществена 
трапезария (1,2 млн. лв.), 
дневни центрове за въз-
растни, хосписи и клу-
бове по интереси (1,67 
млн. лв.) ,  както и три 
защитени жилища за по 
10 души всяко за хора с 
умствена изостаналост 
(1,87 млн. лв.), изгражда-
не на център за социална 
рехабилитация и инте-
грация на лица с увреж-
дания с капацитет до 40 
души в жк „Зона Б“ (1,2 
млн. лв.). 

За  подобряване  на 
градската среда в жк 
„Чолаковци“, което включ-

ва ремонт на улиците, 
пешеходните алеи и тро-
тоарите и уличното ос-
ветление, са предвидени 
4,2 млн. лв. Планирано е 
да бъде възстановена и 
пешеходната алея между 
жк „Чолаковци“ и жк „Буз-
луджа“, както и да бъдат 
изградени паркинги и под-
земен гараж. Заложено е 
изграждане на велоалеи в 
кв. „Чолаковци“ и ремонт 
на Народно читалище 
„Съзнание“.

Най-много инвестиции  

в Западната индустри-

ална зона

Икономическата зона 
за развитие на Велико 
Търново обхваща Запад-
ната индустриална зона 
и в нея е предвидено да 
бъдат инвестирани най-
много средства – около 
130 млн. лв. до 2020 г. Ос-
вен за благоустрояване 
на зоната се разчита и 
на инициативността на 
бизнеса, който да канди-
датства по Оперативна 
програма „Конкурентос-
пособност и иновации“ за 
технологична модерниза-
ция и енергийна ефектив-
ност. Общината обеща-
ва да ремонтира улиците 
и тротоарите, както и 
да изгради паркинги за 
6,3 млн. лв. Предвижда се 
и изграждането на три 
центъра за настаняване 
от семеен тип на лица с 
умствена изостаналост 
по 15 души за 3,6 млн. лв. 
Заложено е и обновяване 
на обществени сгради, 
на Областната дирекция 
на МВР и на „Топлофика-
ция ВТ“ за 2,45 млн. лв. 

На бизнеса ще се раз-
чита да спечели проекти 
за енергийно обновяване 
на 20 производствени 
сгради (32 млн. лв.), как-
то и за технологична мо-
дернизация на предприя-
тията (22 млн. лв.), за да 
бъдат по-конкурентни. 
Заложено е и изграждане 
на панаирно градче за 800 
хил. лв. със средства по 
програма „Конкурентос-
пособност и иновации“. 

Мерките  з а  з еле -
на икономика предвиж-
дат съоръжения за 11,3 
млн. лв. за намаляване 
на вредните емисии в 
атмосферата. За ефек-
тивното третиране на 
отпадъците, сепариране 
и преработката им се оч-
акват 21 млн. лв. от Опе-
ративна програма „Околна  
среда“. 

Елица Илчева

Огромен подземен паркинг за поне 
500 автомобила, над който ще има пе-
шеходна зона с много зеленина, места 
за отдих и разходка и кафенета, ще 
строят в новия градски център на 
Велико Търново, на територията на 
бив шето военно училище. Основите 
на съоръжението, което трябва да по-
бере всички коли, ще се разположат в 
15-метровите траншеи, които са про-
копани навсякъде покрай изграждането 
на водопроводната и канализационна 
система, става ясно от изявление на 
главния архитект на Търново Николай 
Малаков. 

Подземният паркинг ще предста-
влява мащабно инженерно съоръжение, 
с каквото могат да се похвалят много 
малко градове в Европа. То ще се под-
държа от огромни колони, които ще но-
сят настилката на пешеходните зони 
и сградите на повърхността. Самият 
гараж пък ще е на поне два етажа. Бъ-
дещият градски център по предложение 
на местните архитекти ще има няколко 

основни подхода.
Главният вход ще е откъм кръсто-

вището до обръщалото на тролеите, 
където е предвидено кръгово движение. 
Ще има и вход откъм Интерхотела, как-
то и от новосъздадената улица под бив-
шето заведение „Мостовете”. Остава 
и достъпът през Арката на генералите. 
„Предвидено е и мостово съоръжение, 
което ще свързва участъка в южната 
част от новия градски център там, къ-
дето в момента в подножието се на-
мира стара мелница към главния път 
Русе - Стара Загора”, обясни още арх. 
Малаков.

Библиотека, военноисторически му-
зей, както и фотографски музей пък ще 
включват останалите части от новия 
център. Според експерти за изгражда-
нето на целия център ще са необходими 
поне 15 млн. лв., които се очаква да вля-
зат с европроекти.  Цялата територия 
на Старото военно училище е с площ 
от 186 дка. Половината от тях обаче 
вече са застроени със сградите на уни-
верситета, данъчната администрация, 
областната управа и т.н.

Георги Иванов

Историческият хълм Царевец във 
Велико Търново се нуждае от спешен 
ремонт. Вековните каменни стени на 
крепостта се рушат под влияние на 
климата, но процесът се ускорява и 
от вандали, каза директорът на Ре-
гионалния исторически музей Иван 
Църов. На места липсват цели плочи 
от настилката. Те са извадени или 
начупени. Неотложно е да се вземат 
мерки и за дървения мост над сече-
ната скала, по който минават хиляди 
туристи. Последното обновяване на 
крепостта е било преди 50 години. 
Заради атмосферните влияния хо-
росанът, който споява каменните  
блокове по зидовете на крепостта, 
се рони непрекъснато. Най-тревож-
но е положението между първата и 
третата порта на хълма. От спешна 
реставрация се нуждаят и казарме-
ните помещения. 

За частичен ремонт и рестав-
рация са необходими най-малко 300 
хил. лв. Хълмът Царевец е най-по-
сещаваният туристически обект в 
региона. Иван Църов е изготвил план-
сметка за всички паметници, които 
се стопанисват от музея. Искането 
е за 400 хил. лв. и ще бъде изпратено 
както в ресорните министерства в 

София, така и на кмета Даниел Па-
нов. 

Необходими са 10 000 лв. за час-
тичен ремонт на художественото 
осветление на църквата „Св. 40 мъ-
ченици“. Последната реставрация на 
храма, строен от цар Иван Асен II, е 
правена през 2005 г. и за тези 8 годи-
ни е нормално да се амортизира, каз-
ват от музея. Още 2000 лв. трябват 
за родната къща на Петко Славейков, 
която също е музей. Те ще бъдат вло-
жени в импрегниране на дървените 
детайли и частична подмяна на ке-
ремидите.

25 000 лв. ще покрият ремонта на 
покрива на храма „Св. Димитър“, а още 
2000 лв. ще са достатъчни за оград-
ните зидове на „Св. Георги“. Тревожно 
е положението с покрива и в Констан-
цалиевата къща в Арбанаси. Там ще 
трябват 23 000 лв., включително и 
за реставрация на зидовете в двора. 
„Ако сега не се направи спешен ре-
монт на уникалната къща, строена в 
типично арбанашки стил, догодина ще 
са необходими два пъти повече пари, 
защото освен покрива, ще се наложи 
да ремонтираме мазилки и вътрешни 
части“, казва Църов. Камбанарията в 
храма „Св. Димитър“ в Арбанаси също 
се нуждае от спешен ремонт, за кой-
то ще трябват 3000 лв. 
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1. Причините, които 

налагат създаването  

на закона 
Проектът на ЗИД на 

ЗУТ е разработен в из-
пълнение на приоритетни 
мерки за намаляване на 
регулаторната тежест, 
които са заложени в Про-
грамата „Държавност, 
развитие, справедливост 
– икономически и социални 
приоритети на правител-
ството на Република Бъл-
гария“. 

Обществената зна-
чимост на дейностите, 
свързани с инвестицион-
ния процес, е безспорна – 
те обуславят в значител-
на степен качествата 
на урбанизираната среда, 
в която протича човеш-
кият живот. Това налага 
подобряване на  бизнес 
средата и стимулиране на 
инвестиционната инициа-
тива с цел да се защита-
ват както обществените 
интереси за сигурността 
и качеството на стро-
ителството, така и ин-
тересите на представи-
телите на съответните 
професионални общности.

I. Целите, които са 

поставени в предлагания 

законопроект

Предлаганите измене-
ния и допълнения в Закона 
за изменение и допълнение 
на Закона за устройство 
на територията могат да 
бъдат обобщени в следни-
те основни насоки:

1. Усъвършенстване 
и оптимизиране на про-
цедурите, свързани с ус-
тройственото планиране, 
инвестиционното проек-
тиране, строителството 
и въвеждането в експлоа-
тация на строежите с цел  
намаляване на регулатор-
ната тежест при реали-
зация на инвестиционни 
инициативи.

Целите на предлагани-
те промени са свързани с 
намаляване регулаторна-
та тежест в областта на 
инвестиционното проек-
тиране и строителство-
то, като включват редица 
мерки за усъвършенстване 
и оптимизиране на проце-
дурите, свързани с инвес-
тиционното проектиране, 

строителството и въвеж-
дането в експлоатация на 
строежите, включително 
съкращаване на сроковете 
за тези процедури. Въвеж-
дат се единни стандарти 
за някои процедури чрез 
Наредба на министъра на 
инвестиционното проек-
тиране, като например 
издаване на разрешение 
за поставяне на премест-
ваеми обекти, което по 
досегашния ред е било 
определяно чрез наредби 
на общинските съвети за 
всяка една община.

Предлагат се измене-
ния, с които се цели облек-
чаване на административ-
ните пречки пред бизнеса 
и гражданите, включител-
но и намаляване на финан-
совата тежест, например 
редуциране на таксите за 
презаверяване на разреше-
ние за строеж, разбира се, 
при гарантирана защита и 
на обществения интерес. 

2. Прецизиране на пра-
вомощията на министъра 
на инвестиционното про-
ектиране, определени с 
измененията на Закона за 
устройства на територия-
та от 26.07.2013 г. 

Предлаганите допъл-
нения към текстовете от 
Закона за изменение и до-
пълнение на Закона за ус-
тройство на територия-
та, в сила от 26.07.2013 г., 
са изключително важни за 
прецизиране на правомо-
щията на министъра на 
инвестиционното проек-
тиране с цел избягване на 
противоречиви тълкувания 
при допускане  и одобрява-
не на устройствени плано-
ве, одобряване на инвести-
ционни проекти и издаване 
на разрешение за строеж. 

II. Мотивите за 

конкретните предложения 

за изменение и допълнение, 

обобщени съобразно 

изведените цели, са както 

следва: 

II. 1. Към цел: Усъвър-
шенстане и оптимизиране 
на процедурите, свързани 
с устройственото плани-
ране, инвестиционното 
проектиране, строител-
ството и въвеждането в 

експлоатация на строежи-
те с цел  намаляване на 
регулаторната тежест 
при реализация на инвес-
тиционни инициативи.

Чл. 19, ал. 5 – С пред-
лаганото изменение се 
дава възможност за обо-
собяване на самостоятел-
ни урегулирани поземлени 
имоти при редово застро-
яване на жилищни сгради, 
както и при други видове 
специфично застрояване. 

Чл. 38, ал. 5 – С пред-
лаганото изменение се 
дава възможност за облек-
чаване реда и намаляване 
на сроковете при преу-
стройство на помещения 
и обекти за нежилищни 
нужди в заварена жилищ-
на сграда, като същият 
ред се въвежда и при пре-
устройство на помещения 
и обекти за нежилищни 
нужди в нежилищна сгра-
да. Този случай досега не е 
бил уреден в Закона за ус-
тройство на територия-
та, но неговото уреждане 
е все по-належащо предвид 
често променящите се 
функции на обществените 
сгради.

Чл. 56, ал. 2 - Пости-
га се унифициране на про-
цедурите за издаване на  
разрешение за поставяне 
на преместваеми обекти 
чрез единна наредба на ми-
нистъра на инвестицион-
ното проектиране, като 
се прекратява практика-
та редът за поставяне да 
бъде определян чрез Наред-
ба на общинския съвет за 
всяка отделна община.

Чл. 56, ал. 7 и 8 – Въ-
вежда се задължение за 
собствениците на съо-
ръженията, поставяни 
в увеселителни обекти, 
да застраховат своята 
отговорност в съответ-
ствие с изискванията на 
чл. 6, ал. 2 от Кодекса за 
застраховането, според 
който задължително за-
страховане се установява 
със закон или с междунаро-
ден договор, ратифициран, 
обнародван и влязъл в сила 
за Република България. За-
дължителна застраховка е 
въведена в чл. 64, ал. 5 от 

Закона за гражданското 
въздухоплаване, в чл. 65 от 
Закона за железопътния 
транспорт. За определяне 
на минимален размер на за-
страхователната сума се 
предлагат промени в Коде-
кса за застраховането. 

Чл. 124 б -  Правят се 
изменения и допълнения, 
свързани с разрешенията 
за изработване на ПУП 
и тяхното разгласяване. 
Предвижда се двукратно 
съкращаване на срока от 
30 дни на 14 дни и намаля-
ване на финансовите раз-
ходи за администрацията. 

Чл. 128, ал. 3 -  Пред-
виждат се  изменения и 
допълнения с цел опти-
мизиране на процедури-
те по обявяване на ПУП. 
Проектите за Подробни 
Устройствени Планове за 
част от населено място 
се съобщават на всички 
заинтересовани лица, за 
което в някои случаи няма 
физическа възможност. 
Все още липсва имотен 
регистър, кадастралният  
регистър е непълен и не-
точен, адресите са неиз-
вестни, има починали лица 
или лица, пребиваващи в 
чужбина.Това на практика 
спира за неопределено вре-
ме устройствената про-
цедура. Изменението дава 
алтернатива и създава 
възможност за изпълнение 
на процедурата в обозри-
мо време и съкращаване на 
сроковете.

В чл. 134 се създава 
нова ал. 8 - Изменение-
то значително облекчава 
възложителите и админи-
страцията, като спестя-
ва процедури по допускане, 
изработване, процедиране 
и одобряване на измене-
ние на ПУП, в които заин-
тересованите лица имат 
предварително съгласие 
и не се променят параме-
трите на действащ ОУП 
и ПУП. Ефектът е облек-
чаване и съкращаване на 
процедурите както за 
възложителите, така и за 
администрацията.

Чл. 139, ал. 3  - Правят 
се изменения и допълнения, 
свързани с взаимната съг-

ласуваност на отделните 
части на инвестицион-
ния проект. Изискване-
то всички проектанти 
на отделните части на 
проекта да съгласуват с 
оригинален подпис всички 
графични и текстови ма-
териали затруднява про-
ектирането и ги поставя 
в позиция да съгласуват и 
съответно да поемат от-
говорност за специфични 
технически изчисления, 
чертежи и текстови раз-
работки,  по които те 
нямат компетентност и 
което се явява ненужно. 
Ефектът е облекчаване и 
съкращаване на процеса и 
времето на проектиране, 
опростяване на взаимната 
съгласуваност.

Чл. 140, ал. 3 - Правят 
се изменения и допълнения 
относно издаване на виза-
та за проектиране. Виза-
та по чл. 140 , ал. 3 от ЗУТ 
се издава въз основа на 
мотивирано предложение 
в графичен вид на Възло-
жителите и по тяхно лич-
но заявление в писмен вид 
и/или с представено нота-
риално заверено съгласие 
от всички заинтересовани 
лица, поради което проце-
дурата по съобщаване и 
изчакване на допълните-
лен срок от 14 дни, в слу-
чай че не се засягат  други 
заинтересовани лица, е 
нецелесъобразна. Постига 
се опростяване на проце-
дурата и съкращаване на 
сроковете.

Чл. 141, ал. 7  - Из-
менението регламентира 
срок за извършване на съ-
гласувателни процедури. 
Към момента в чл. 143, 
ал. 5 не е посочен срок за 
съгласуване от Минис-
терството на културата, 
което в редица случаи дава 
възможност за необосно-
вано удължаване на проце-
дурата. 

Чл. 143, ал. 1, т. 5  - 
С изменението отново 
се потвърждава срокът  
за извършване на съгла-
сувателната  процедура 
по Закона за културното 
наследство, като се ре-
гламентират и обектите, 
които подлежат на съгла-

суване, чрез въвеждането 
на изискване за поддържа-
не на  публичен регистър, 
който да е достъпен и 
чрез интернет, за недви-
жимите културни ценнос-
ти, техните граници и 
охранителни зони, както 
и за специфичните изиск-
вания, установени за тях. 
Наличието на публичен ре-
гистър ще осигури необ-
ходимата информация за 
възложители и проектан-
ти, с което ще се облекчи 
процедурата за обектите, 
които не са паметници на 
културата и не попадат в 
охранителните им зони.

Чл. 144, ал. 1 – Цити-
раните в ЗУТ членове пре-
пращат към чл. 140, ал. 3, 
който се явява обобщаващ 
за случаите, в които се из-
исква виза за проектиране, 
логично е да се позовем ди-
ректно на този член.

Чл. 145, ал. 1 и 5 - При 
досегашния ред за въз-
становяване на одобрени 
инвестиционни проекти 
проектът заснемане е 
следвало отново да бъде 
одобряван. С предлагана-
та промяна одобряването 
се замества от съгласува-
не и се дава възможност 
проектът заснемане да 
служи за основа при пос-
ледващи инвестиционни 
инициативи. 

Чл. 148, ал. 8 - Сега 
действащият текст за-
дължава възложителите 
на  всички инвестицион-
ни проекти, независимо 
от вида и категорията 
на строежа, да изискват 
становище от МОСВ или 
съответната РИОСВ от-
носно необходимостта от 
извършване на ОВОС и да 
заплащат такса. Измене-
нието дава възможност 
на администрацията и 
проектанта да определят 
дали строежът е включен 
в Приложение 1 или Прило-
жение 2 по ЗООС и да изис-
кват становище на МОСВ 
само в посочените от за-
кона случаи. Ефектът е на-
маляване на администра-
тивната и финансовата 
тежест върху инвести-
торите и съкращаване на 
сроковете за процедиране 

Свилена Гражданска

Промените в Закона за устройство 
на територията бяха публикувани в 
интернет портала на Министерския 
съвет за обществени консултации 
www.strategy.bg на 14 февруари. Пълни-
ят текст на проектозакона можете да 
откриете и в сайта на в. „Строител“ 
- www.vestnikstroitel.bg.

Срокът, в който ще се приемат 
предложения по текстовете, изтича 

на 28 февруари. 
Предлаганите промени целят на-

маляване на регулаторната тежест в 
областта на инвестиционното проек-
тиране и строителството. Те включ-
ват редица мерки за усъвършенстване, 
оптимизиране и съкращаване на про-
цедурите, се посочва в мотивите към 
ЗИД на ЗУТ. Предвижда се намаляване 
на финансовата тежест, например с 
редуциране на таксите за презаверя-
ване на разрешение за строеж.

Предлаганите допълнения към тек-
стовете от Закона за изменение и до-
пълнение на Закона за устройство на 
територията, в сила от 26.07.2013 г., 
са изключително важни за прецизира-
не на правомощията на министъра на 
инвестиционното проектиране с цел 
избягване на противоречиви тълку-
вания при допускане и одобряване на 
устройствени планове, одобряване на 
инвестиционни проекти и издаване на 
разрешение за строеж, се посочва в 

портала за обществени консултации.
През следващата седмица пред-

стои среща на представители на Ка-
марата на строителите, Камарата на 
архитектите и Камарата на инжене-
рите в инвестиционното проектиране, 
на която ще бъдат обсъдени предлага-
ните изменения, както и вижданията 
на браншовите организации за тях. 

В този брой публикуваме мотивите 
на Министерски съвет за промените 
в ЗУТ.

Срокът за коментари и мнения по текстовете изтича на 28 февруари
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на проекти, които не попа-
дат в Приложения 1 и 2 по 
ЗООС.

В чл. 151 се създават 
нови точки 12 и 13 - В слу-
чая се касае за допълващи 
елементи - барбекюта, 
перголи, чешми и беседки, 
елементи на вертикал-
ната планировка, както 
и промяна на предназна-
чение на обект без СМР. 
Посочените обекти в го-
лямата си част са гото-
ви търговски елементи, 
които се поставят върху 
терена, без извършване 
на  строителни дейности, 
изискващи инвестиционен 
проект. Имат второсте-
пенни функции, не изис-
кват специална квалифика-
ция за изграждането си  и 
не подлежат на въвеждане 
в експлоатация. Целта е 
облекчаване на процедури-
те и отпадане на разреши-
телния режим.

В алинея 4 на чл. 153 
цифрата „50“ се заменя с 
цифрата „10“- Промяната 
се налага предвид иконо-
мическата обстановка и 
невъзможността на голя-
ма част от възложители-
те да завършат обектите 
си в предвидения срок, как-
то и да заплатят по фи-
нансови причини таксите 
за удължаване сроковете 
на издадените разреше-
ния за строеж, предвид 
необосновано високите им 
стойности, предвидени от 
някои общини. Ефектът е 
намаляване на финансова-
та тежест върху физиче-
ските и юридически лица.

§ 4, ал. 2  от Допъл-
нителните разпоредби  
- Предвиждат се  изме-
нения и допълнения с цел 
оптимизиране на проце-
дурата по съобщаване на 
административни актове 
в областта на устрой-
ственото планиране и ин-
вестиционното проекти-
ране до заинтересуваните 
лица. Изменението води до 
облекчаване на процедура-
та, вкл. и за одобряващия 
орган, когато имотът не 
може да бъде идентифици-
ран  (напр. незастроен пар-
цел без отложени реални 
граници и пр.), дава алтер-

натива на процедурата по 
съобщаване и създава въз-
можност за изпълнение на 
процедурата в обозримо 
време и съкращаване на 
сроковете.

В § 32 от Преходни-
те разпоредби е предвиден 
текст, който третира  
възможността за извърш-
ване на пристрояване, 
надстрояване, основен 
ремонт, реконструкция и 
преустройство, както и 
промяна предназначение-
то на търпими строежи 
по смисъла на §16, ал. 1 от 
ДР на ЗУТ и §127, ал. 1 от 
ПЗР на ЗИД на ЗУТ, които 
имат постоянен устрой-
ствен статут, както и 
за извършване на всички 
допустими по закон стро-
ителни и монтажни рабо-
ти на същите, в съответ-
ствие с предвижданията 
на действащия подробен 
устройствен план. Задъл-
жително условие за из-
вършване на строителни 
и монтажни работи на 
търпимия строеж е съ-
щият да има постоянен 
устройствен     статут,      
както   и    посочените    
дейности    да   са   допус-
тими по закон, т.е. да са в 
съответствие с предвиж-
данията на действащия 
Подробен Устройствен 
План. Посочените дейнос-
ти могат да се изпълнят 
след представяне на про-
екти - заснемане за узако-
няване на съществуващия 
търпим строеж, които се 
одобряват едновременно с 
инвестиционните проекти 
за новия строеж, за който 
се издава разрешение за 
строеж по общия ред на 
ЗУТ, като в така издадено-
то разрешение за строеж 
за новия строеж задължи-
телно се отбелязва, че съ-
щото се издава за търпим 
строеж.

В § 34 от Заключи-
телните разпоредби е 
предвидено изменение на 
ал. 8 от § 127 от Преход-
ните и заключителни раз-
поредби на ЗИД на ЗУТ (ДВ, 
бр. 82 от 2012 г.). С тази 
промяна се цели преуста-
новяване на противоре-
чивата практика в много 
общини при узаконяване 

на строежи да се налагат 
глоби и в случаите, кога-
то визираните в чл. 34, 
ал. 1, изр. второ от ЗАНН 
срокове за образуване на 
административно-нака-
зателно производство – 
три месеца от открива-
не на нарушителя и една 
година от извършване на 
нарушението, са изтекли. 
Отчетено е обстоятел-
ството, че правото на 
административно-наказ-
ващия орган да реализира 
административно-нака-
зателна отговорност на 
нарушителя отпада в слу-
чай, че същият установи, 
че сроковете по чл. 34, ал. 
1, изр. второ от ЗАНН са 
изтекли, като последни-
ят е длъжен служебно да 
следи и да не предприема 
образуването, съответно 
да прекрати вече образу-
ваното административ-
но-наказателно производ-
ство. От тук следва, че 
при изпълнението на всич-
ки условия за узаконяване е 
достатъчно заплащане на 
такса за издаване на акт 
за узаконяване. С тази про-
мяна се постига редуцира-
не на административната 
и финансова тежест.

II. 2. Към цел: Преци-
зиране на правомощията 
на министъра на инвес-
тиционното проектиране, 
определени с изменения-
та на Закона за устрой-
ства на територията от 
26.07.2013 г.

С предложеното в чл. 
117, ал. 1 изменение се по-
правя пропуск в ЗИД на ЗУТ 
от 26.07.2013, като минис-
търът на регионалното 
развитие издава Наредба 
за обема и съдържанието 
на устройствените плано-
ве, съгласувано и с минис-
търа на инвестиционното 
проектиране.

Чл. 125, ал. 2 – Въвеж-
да се изискването още на 
етап задание за изработ-
ване на устройствен план 
да бъде посочена индика-
тивната стойност на бъ-
дещия строеж, за да бъде 
еднозначно преценено дали 
инвестиционния проект е 
в правомощията на минис-
търа на инвестиционното 

проектиране. 

§ 5, т. 84 от Допъл-
нителните разпоредби -  
Въвежда се дефиниция на 
понятието „индикативна 
стойност“, което е опре-
делящо за правомощията 
на министъра на инвес-
тиционното проектира-
не след промените, въве-
дени със ЗИД на ЗУТ от 
26.07.2013. Дефинирането 
на понятието цели да се 
избегнат противоречиви 
тълкувания в определяне 
на стойността на инвес-
тиционните проекти.

В § 22 от Заключи-
телните разпоредби - С 
тези предложения се регла-
ментира редът за по-на-
татъшно процедиране на 
започнати преди 26.07.2013 
г. производства по изра-
ботване и одобряване на  
подробни устройствени 
планове или на техни изме-
нения от компетентност-
та на общинските съвети, 
областните управители и 
кметове на общини; по съ-
гласуване и одобряване на 
инвестиционни проекти 
и издаване на разрешения 
за строеж, както и по до-
пускане и одобряване на 
изменения в одобрените 
инвестиционни проекти по 
реда на чл. 154, ал. 5, които 
са били в правомощията 
на главните архитекти на 
общините или областни-
те управители, за обекти 
в обхват до една област, 
както и строежи от първа 
и втора категория с инди-
кативна стойност над 10 
000 000 лв., финансирани с 
публични средства. Пред-
вижда се започнатите 
производства да се до-
вършват по досегашния 
ред. Предлаганите преход-
ни разпоредби логично до-
пълват § 52 от Преходни и 
Заключителни разпоредби 
към Закона за изменение и 
допълнение на Закона за ус-
тройство на територията 
(обн. – ДВ, бр. 66 от 2013 г., 
в сила от 26.07.2013 г.)

§ 18 от заключител-
ните разпоредби преци-
зира правомощията на 
министъра на инвести-
ционното проектиране 
относно одобряването на  

строителни и технически 
правила и нормативи, из-
даването на наредби и ин-
струкции и одобряването 
на образци на документи в 
областта на устройстве-
ното планиране и инвес-
тиционното проектиране 
в съответствие с изис-
кванията на чл. 169, ал. 4 
от ЗУТ. 

I I.  3. Към цел: Пре-
цизиране и допълване на 
правата, задълженията и 
отговорностите на адми-
нистративните органи и 
на участниците в инвес-
тиционния процес.

Чл. 5, ал. 2 – чрез 
предлаганите промени 
се постановява задължи-
телна минимална квота 
на представители на Ка-
марата на архитектите 
в България и на Съюза на 
архитектите в България 
при избора на главни ар-
хитекти  в общините и в 
районите на Столичната 
община и на градовете 
с районно деление. Чрез 
по-активно привличане на 
браншовите организации 
се  гарантират професио-
налните качества, квали-
фикация и опит на главни-
те архитекти.

С предлаганите в чл. 
53 а, чл. 54, ал. 1, чл. 215, чл. 
221 и чл. 222- ал. 1 и ал. 2 
изменения и допълнения се 
отстраняват непълноти, 
неточности  и противоре-
чия относно функциите и 
правомощията на Дирекци-
ята за национален строи-
телен контрол, възникнали 
след влизането в сила на 
Закона за изменение и до-
пълнение на Закона за ус-
тройство на територията 
(обн. ДВ, бр. 82 от 2012 г., 
в сила от 26.11.2012 г.), с 
който се разделиха пра-
вомощията на ДНСК и об-
щинските администрации 
по отношение на контрола 
върху законосъобразност-
та на извършеното или из-
вършващото се строител-
ство и които в сегашния 
им вид не са прецизирани. 

Чл. 157, ал. 2 – Пред-
вижда отпадане на слу-
жителя по чл. 223, ал. 2 
от ЗУТ при откриването 
на строителна площад-
ка и строителната линия 
на обекта, което задъл-
жително се извършва от 
консултант (надзорник), 
техническия ръководител, 
възложител, строител и 
технически правоспособ-
но лице по част геодезия. 
Служителят на практика 
дублира функциите на ли-
цензирания геодезист и 
строителя, изисква допъл-
нително администриране и 
събиране на такса, което 
ненужно забавя началото 
на строителния процес.

Чл. 160, ал. 1 - Уточ-
няват се задължителните 
участници в строителния 
процес, като се прецизи-
ра ролята на техническия 
ръководител на строежа, 
с цел повишаване качест-
вото на строителния про-
дукт. 

Чл. 161, ал. 4,  чл. 224, 
ал. 1 – Въвежда се изис-
кването за задължителен 

авторски надзор на проек-
тантите по всички час-
ти, което би допринесло 
за по-ефикасно спазване 
на правилата и нормите 
в строителството, по-
вишаване качеството на 
работите  и осигуряване 
защита на интересите на 
обществото.

Чл. 232, ал. 4, чл. 237, 
ал. 1 – С предлаганите из-
менения се цели защита на 
авторските права на про-
ектантите, повишаване 
етиката във взаимоотно-
шенията в инвестицион-
ния процес и гарантиране 
на по-високо качество на 
строителния продукт, 
респективно на общест-
вения интерес.

II. 4. Към цел: Измене-
ния и допълнения с цел син-
хронизиране с действащо-
то законодателство. 

Чл. 142, ал. 12 - пред-
ложеният текст е в съ-
ответствие с чл. 36г 
от Закона за пътищата, 
съгласно който одитът 
за пътна безопасност на 
инфраструктурен проект 
е неразделна част от про-
цеса на инвестиционно-
то му проектиране и се 
извършва задължително 
на следните етапи: преди 
съгласуване и одобряване 
на инвестиционния проект 
- идеен и/или технически/
работен, при въвеждане в 
пробна експлоатация на 
пътя и при неговата на-
чална експлоатация. Пред-
ложението за добавяне на 
тази алинея следва логи-
ката на разпоредбите на 
чл. 142, ал. 10 и ал. 11. В ал. 
11 са включени критерии, 
които са описани в Закона 
за енергийната ефектив-
ност. 

§ 22 от заключител-
ните разпоредби - Във 
връзка с въведеното из-
искване устройствените 
планове да бъдат изработ-
вани и в цифров вид (чл. 
116а на Закона за устрой-
ство на територията, 
обн. ДВ, бр. 82/2012 г.) са 
регламентирани принципи 
при оцифряване на дейст-
ващите подробни устрой-
ствени планове, както и 
за оценка на точността 
при трасиране на място 
на елементи от тези пла-
нове. Наличието на такива 
принципи ще подпомогне 
практиката при оцифря-
ване на действащите 
устройствени планове, 
както и ще ограничи зна-
чително воденето на спо-
рове в съда.

III. Финансово обезпечение

С предложения законо-
проект не се предвижда 
създаване на нови бюджет-
ни структури и бюджетни 
разходи.

IV. Анализ на съответното 

европейско право

Предложеният про-
ект на акт не е свързан с 
транспониране на актове 
на Европейския съюз, пора-
ди което не се налага да 
бъде изготвена справка за 
съответствие с европей-
ското право.

Снимка Мирослав Еленков
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Юлия Илиева, 
Висше строително 
училище „Л. Каравелов”  –
София

В статията са разгледани 
начините на членение на фа-
садните повърхности при из-
ползване на метални обшивки 
и метални трислойни панели. 
Предложена е класификация, из-
ясняваща тяхното видово раз-
нообразие. Предвид обхвата на 
разработката, изследването е 
проведено за еднородна обшив-
ка. Случаите с комбинация от 
обшивки от различен материал, 
остъклени части, интегриране 
на елементи като слънчеви фо-
товолтаични модули, рекламни 
пана, технически инсталации 
и др. не са предмет на изслед-
ване. Анализирани са различни 
по геометрична форма фасади. 
Според вида на повърхнината 
те могат да бъдат равнинни, с 
единична или с двойна кривина. 
При изясняване на отделните 
начини на членение е направен 
коментар за вида и конструк-
тивното поведение на изделия-
та, с които те могат да бъдат 
изпълнени.

Ориентацията на елемен-
тите на металните обшивки 
и на металните трислойни 
панели спрямо хоризонталата 
и вертикалата, взаимното им 
разположение, формите и раз-
мерите им, видът на съедине-
нията между тях и пластика-
та им създават определен тип 
членение. Това на повърхности-
те на ограждащите конструк-
ции, наред с онова на обемите, 
е от изключително значение за 
архитектурно-композиционно-
то въздействие на сградите. 
Като средство за хармони-
зация и за изразителност на 
телата то им придава харак-
терен образ, подчертава по-
ложението на повърхнината в 
обкръжаващата среда, задава 
нейната динамичност или ста-
тичност, оказва влияние върху 
архитектурния й мащаб и кори-
гира емоционалната оценка на 
свойствата й като геометрич-
ни характеристики, размери, 
маса и др.

Колкото степента на раз-
члененост на формата и ней-
ната пластична детайлировка 
са по-малки, толкова по-голям 
е  архитектурният мащаб. 
Оценката е обективна и се 
осъществява чрез съотнасяне 
на елементите на метални об-
шивки и на метални трислойни 
панели един с друг и с обща-
та конфигурация на фасадата  
и/или сградата. При членение 
на формата на 7±2 части се 
получава ред - метричен или 
ритмичен, в зависимост от въ-
ведените закономерности [2]. 
Той се характеризира с това, 
че броят на елементите му и 
принципите на организацията 
им, придаващи му цялостност 
и единство, могат да бъдат 
отчетени. Когато това усло-
вие не може да бъде изпълнено 
поради нарастване на броя на 
елементите и намаляване на 
размерите им, то получаваме 
по-едра или по-дребна факту-
ра. При следващо увеличаване 

на броя на елементите резул-
татът се оценява като тон 
на повърхността [2] .  Един-
ството на формите може да 
се получи благодарение на из-
ползването на едно или някол-
ко членения, като последните 
могат да бъдат съответно в 
контрастно или нюансно съче-
тание [1]. Растерните мрежи, 
използвани при членението на 
металните обшивки и на ме-

талните трислойни панели 
освен цялостно уедряване и уд-
ребняване могат да търпят и 
трансформации на разтягане и 
свиване по едно или няколко от 
направленията си. Това видоиз-
менение се базира на промяна в 
пропорциите им.

Степента на детайлизира-
не на елементите на метал-
ните обшивки и на металните 
трислойни панели зависи от 

възможностите за визуално 
възприятие. Когато те са ви-
дими от нивото на терена, 
много по-голямо внимание се 
обръща на формата на изде-
лията им, на пластиката и на 
фактурата им. Релефът на еле-
ментите се подбира, като  се 
отчитат и възможностите за 
огряването им. В слънчев ден 
пластичността на ограждащи-
те конструкции се увеличава 
чрез играта на светлосянката 
и се намалява в мрачно време, 
когато сградата се възприе-
ма по-плоскостно. Ето защо 
при слабо огряваните фасади е 
подходящо релефът на елемен-
тите да бъде по-дълбок, едър и 
изразителен [3].

Членението на повърхно-
стите може да се изпълни с 
геометричните примитиви - 
права, начупена и крива линия. 
За целите на анализа използва-
ме члененията с права линия, 
тъй като другите два случая 
са подобни и са по-рядко сре-
щани. Водещ признак при съ-
ставяне на класификацията на 
начините на членение е разпо-
ложението на елементите на 
металните обшивки и на ме-

талните трислойни панели по 
отношение на хоризонталата и 
вертикалата. Различаваме вер-
тикална, хоризонтална и накло-
нена посока на членение. Също 
така вземаме предвид и броя 
на използваните направления. 
Различаваме членение в едно, 
две, три и множество посоки. 
Направленията от своя стра-
на могат да бъдат във взаи-
мовръзка на неравностойност 
и на равностойност. По този 
начин, въвеждайки три показа-
теля – посока, брой на направ-
ленията и тип на взаимовръз-
ката между тях, обхващаме и 
систематизираме начините 
на членение на фасадните по-
върхности. Представената 
класификация създава предпос-
тавки да бъде допълвана и раз-
вивана. При нейното извежда-
не работим с равнинни форми. 
Мрежите, които се получават 
в следствие на това, лесно мо-
гат да бъдат наложени и вър-
ху повърхнини с единична или 
двойна кривина, да претърпят 
леки деформации и с това да 
обхванем цялото многообра-
зие от геометрични решения 
при фасадите.

Таблица 1. Начини на членение на металните обшивки и на металните трислойни панели с права линия

Фиг. 1. Офис сграда, Амстердам, архитекти: Atelier Pro (фотография Tecu) [8]
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В таблица 1, в зависимост 
от посоката на разположение 
на елементите, при едно на-
правление са посочени три ва-
рианта на членение – вертикал-
но, хоризонтално и наклонено. 
Вертикалното създава впечат-
ление за лекота и извисяване 
нагоре на сградата, докато 
хоризонталното - за здравина 
и устойчивост. Наклоненото 
пък придава динамичност на 
формите. Степента й се зада-
ва с ъгъла на наклона и за нас 
тя има емоционален оценъчен 
характер. За трите разгледани 
по-горе варианта редуването 
е метрично от типа: А А А А А 
А и т. н.

Едни и същи акценти се 
повтарят през равни интер-
вали. Редът може да нараства 
неограничено чрез промяна на 
броя на елементите. Редува-
нето се характеризира с от-
ношението между акцента и 
интервала и е толкова по-ди-
намично, колкото по-контраст-
но е различието помежду им, и 
толкова по-интензивно, колко-
то интервалите са по-сгъс-
тени [4]. Членението може да 
се трансформира в ритмично 
чрез използване на различни 
акценти (напр. А Б Б А Б Б А 
Б Б А и т. н.) или интервали, 
повтарящи се в определена за-
висимост. Посочените примери 
за едно направление (табл. 1) 
се получават при използване на 
гладки и профилирани метални 
обшивки и метални трислойни 
панели. Елементите от тази 
група, според конструктив-
ното си поведение, могат да 
бъдат както неносещи, така и 
самоносещи.

При използване на верти-
кална и хоризонтална посока на 
членение с изявяване на верти-
калата като главно направле-
ние в таблица 1 са представе-
ни три случая. Елементите при 
вариант а) са вертикално раз-
положени и имат съвпадащи хо-
ризонтални фуги. При случай б) 
имаме разминаване на хоризон-
талните фуги с 1/2 от височи-
ната на изделията. В практи-
ката се среща и разместване с 
1/3 (фиг. 2) и с 1/4. Членението 
при варианти а) и б) е метрич-
но. При пример в) разстоянията 
между вертикалните и хоризон-
талните разчленяващи прави 
варират. Те могат да се пов-
тарят през определен интер-
вал или да не следват строга 
закономерност. Този случай е 
особено благоприятен при рес-
таврации, тъй като тогава 
растерната мрежа, създадена 
от металните обшивки, лесно 
може да се пригоди да напас-
не към слоестата структура 
на съществуващата фасада 
(обща форма и конфигурация, 
разположение на отворите, ар-
хитектурните детайли и др. 
елементи). При използване на 
две направления на членение с 
установяване на неравностой-
ност на взаимовръзката между 
тях имаме още хоризонтално и 
наклонено членение.

Посочените за тях вари-
анти са аналогични на тези 
за вертикалното членение. 
Разгледаните за тази група 
примери се получават при из-
ползване на плочи от гладки ла-
марини и касети, които според 
конструктивното си поведение 
са неносещи.

При членение в две направ-
ления по хоризонтала и верти-
кала и установяване на равно-
стойност на взаимовръзката 
между тях са представени два 
случая (табл. 1).

Вариант а) представлява 
кръстосано членение, при кое-
то имаме квадратна мрежа. 
Този вид решетка се характе-
ризира с равенство на разме-
рите в двете посоки. При нея 
не се проявява доминиращо на-
правление и ориентация. Фор-
мата на квадрата е статична. 
Вариант б) се характеризира 
със съвпадащи вертикални 
фуги и шахматно размества-
не на всеки две съседни хори-
зонтални фуги. Кръстосано 
членение се получава и при из-
ползване на две равностойни 
наклонени направления (табл. 
1). Плочите от гладки ламари-
ни и касети са приложими и при 

тази група.
В таблица 1 са представе-

ни и варианти при използване 
на три и четири равностойни 
направления. Те се постигат 
предимно с прилагане на плочи 
от гладки ламарини.

За металните обшивки и 
металните трислойни панели 
е характерно т. нар. фалшиво 
членение. Те често се срещат 
под формата на група от три, 
четири и повече елемента.

На фиг. 1 и фиг. 2 са пред-
ставени сгради с фасади, кои-
то са съответно с единична и 
с двойна кривина. При първия 
случай имаме хоризонтално 
членение със съвпадащи вер-
тикални фуги. Въздействието 
му е подсилено с използването 
на декоративни профили по по-
сока на главното направление и 
с ивично остъкляване.

Равнинната растерна мре-

жа на хоризонтално членение 
претърпява деформации на 
огъване, като следва плавните 
заоблени форми на фасадата. 
При металната обшивка на 
академия Tony Ryan (фиг. 2) е 
приложено вертикално с раз-
минаване на хоризонталните 
фуги с 1/3. Изобразените на 
преден план тела са с двойна 
кривина.

Елементите на обшивка-
та са огънати в две посоки 
по отношение на плоскостта 
си. По този начин се намалява 
ефектът на температурната 
депланация или изкривяване 
(oil canning на англ.), който е 
присъща характеристика на 
ламарините, особено за тези с 
широки и плоски повърхности. 
Това е един естетически про-
блем, тъй като при нормални 
експлоатационни температури 

структурната цялост на лама-
рините не може да се засегне. 
Равнинната растерна мрежа на 
вертикалното членение освен 
огъване претърпява и дефор-
мации на разтягане и свиване 
по височина. В посока към ос-
новата и върха размерите на 
елементите намаляват. Об-
шивката на фасадите с двойна 
кривина може да се изпълни и 
чрез вписване на еднакви пра-
вилни многоъгълници по повърх-
ността им.

Представените на фиг. 3 
сгради с метални обшивки са 
с членения, зададени от хо-
ризонтално и вертикално на-
правление, които закономерно 
редуват своята главна и вто-
ростепенна роля в местата 
на пресичанията си. Хоризон-
талният устрем на обема при 
пример б) е отслабен чрез из-
ползване на вертикални фасад-
ни мотиви в зоната на прозор-
ците и членение с неутрална 
насоченост. 

И з о б р а з е н ат а  н а  ф иг . 
4 сграда на университета 
Metropolitan в Лондон е с члене-
ние, изпълнено от три направ-
ления (едно хоризонтално и две 
наклонени) с установяване на 
равностойност на взаимовръз-
ката между тях. Интересното 
в случая е, че ограждащата 
фасадна конструкция е изгра-
дена от метални трислойни 
панели, на които са окачени 
декоративни метални плочки с 
микроотвори.

Изводи и заключение

Днес архитектите обръ-
щат все по-голямо внимание 
на членението като средство 

за постигане на оригинален ар-
хитектурен образ и художест-
вено-естетическа изразител-
ност. Със своето оптическо и 
емоционално въздействие то 
може да се използва за корек-
ция на формите и да придаде 
на сградата и на нейните де-
тайли желаната мащабност и 
пропорции. Освен в равнината 
на изделията на металните об-
шивки членението може да се 
проведе и изяви и по апликатна-
та им ос, с което да им прида-
де пластика. При сравняване на 
неносещите метални обшивки 
със самоносещите установя-
ваме, че първите, поради нали-
чието на непрекъсната основа 
за полагане, предоставят мно-
го по-голяма свобода за разчле-
няване на фасадните повърхно-
сти. Видът на използваните 
растерни мрежи се задава от 

конструктивните особености 
на изграждащите ги елементи, 
от начина на подпиране и на из-
пълнение на съединенията им. 
Проблемите, свързани с архи-
тектурното формообразуване, 
с конструкцията на фасадата 
и на сградата като цяло, както 
и с фасадните обшивки са взаи-
мообвързани и следва да се раз-
глеждат в тяхното единство.
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Инж. Йорданка Близнакова, председател на НКСВ - Пловдив:

Вестник „Строител“ е надежден и сигурен партньор, на когото разчитаме

Мартин Славчев

Инж. Йорданка Близ-
накова е родена на 14 май 
1932 г. в Смолян. Средното 
си образование завършва 
в Пловдив, а висшето в 
Инженерно-строителния 
институт в София, сега 
УАСГ, със специалност 
„Промишлено и гражданско 
строителство“. Дипломи-
ра се през януари 1956 г. и  
от 1 март същата година 
започва работа по разпре-
деление в „Строй–обедине-
ние” - Враца.

През март 1958 г. се 
мести в Пловдив и започва 
работа в „Местни стро-
ежи”. Остава там до март 
1966 г. на длъжности те 
технически ръководител, 
инженер-конструктор и 
проектант.

До 1 януари 1976 г. е 
зам.-председател на ИК 
на Окръжен народен съ-
вет – Пловдив, отрасъл 
„Строителство”. Този пе-
риод се характеризира с 

усиленото изграждане на 
културни домове, училища, 
детски градини, водоснаб-
дяване, както и озеленява-
не и благоустрояване на 
населените места. Про-
веждат се и конкурсите 
за мемориалните комплек-
си „Христо Ботев” в Кало-

фер, „Братската могила”, 
„Антонивановци” и др. В 
резултат на промяната 
в облика на селата и гра-
довете Пловдивски окръг 
многократно е излъчван 
за национален първенец, 
а инж. Близнакова е на-
градена с редица ордени и 

медали.
От 1 януари 1976 г. при 

създаването на Строител-
но-монтажния комбинат 
тя е назначена за гене-
рален директор. В Плов-
див СМК се образува от 
сливането на „Градстрой”, 
„Заводски строежи”, „Кари-

ерни материали” и „Бето-
нови изделия”. За постиг-
нати добри резултати по 
всички показатели СМК 
- Пловдив на два пъти е 
удостоен със знамето 
на Министерството на 
строежите и ЦК на Проф-
съюза на строителите. 

През следващите години 
получава това признание 
още няколко пъти. Дости-
га се до 5000 апартамен-
та пуск на годината. СМК 
– Пловдив е награден с 
орден, а инж. Близнакова е 
носител на званието „За-
служил строител”.

„Тези резултати се дъл-
жат на усилията на целия 

колектив. Ръководствата 
на комбината и поделение-
то бяха комплектувани с 
добри и опитни специали-
сти, а до тях за замест-
ници имаше млади кадри, 
които трупаха  опит. 
Професионалният учебен 
център към комбината бе 
оборудван със съвременна 
техника и имаше добри 
преподаватели. През него 
работниците периодич-
но преминаваха обучение. 
Там бяха подготвени пре-
красни бригади за коли-
чествено изпълнение на 
строително-монтажните 
дейности”, споделя инж. 
Близнакова. 

„Ръководството на 
СМК отдели особено вни-
мание на битовите про-
блеми на строителите. 
Направихме кухня майка за 
5000 комплексни менюта 
и организирахме извозва-
нето на топла храна по 
обектите. От фонд „Со-
циално-битови и културни 
мероприятия” изградихме 
профилакториум в с. Баня, 
необходим за лечение на 
професионалните забо-
лявания на работниците, 
почивна станция в Родо-
пите, ведомствени жили-
ща и т.н. Легловата база 
в почивните станции въз-
лезе на 610 легла, апарта-
ментите бяха 3186. Спе-
циализирано поделение се  
грижеше за нормалната им 
функция”, допълва тя. 

От 1983 г. до пенсиони-
рането й през май 1987 г. 
инж. Близнакова работи 
като завеждащ отдел 
„Строителство” към ок-
ръжния комитет.

През 2009 инж. Йордан-
ка Близнакова е наградена 
от ОП на КСБ – Пловдив 
с грамота „Строителна 

традиция”. Отличието й 
се присъжда за цялостен 
принос към строителната 
професия в качеството й 
на директор на СМК. През 
същата година получава и 
персоналната награда „По-
четен майстор на отвеса” 
за достоен строител с 
изключителен професио-
нализъм. 

Инж. Близнакова, какво е вашето мнение 

за инициативата за учредяване на Национален 

клуб на строителите ветерани (НКСВ) и създа-

ването на регионални звена в цялата страна? 

Приветствам инициативата, макар да смя-
там, че тя е малко закъсняла. Строителите 
имат голям принос в икономическото развитие 
на страната ни и е грешка да не бъдат използва-
ни знанията и опитът на ветераните в сектора.

Какви ще бъдат дейността на вашия клуб и 

вашите първи задачи като председател? 

Да издирим колкото се може повече колеги ве-
терани, да им отдадем заслуженото внимание и 
заедно с областното представителство на КСБ 
да ги включим в дейността на клуба.

Съвместно с ОП на КСБ – Пловдив в най-скоро 
време планираме да организираме среща с вете-
раните строители.

Имахте ли вече чествания на юбилеи на из-

тъкнати строители във вашия регион?                  

Да. На 4 февруари отбелязахме 90-годишния 
юбилей на един от строителите ветерани.

Поддържате ли контакти със Съюза на ар-

хитектите, Камарата на инженерите в инвес-

тиционното проектиране и други браншови ор-

ганизации? Как работите с местната власт?

На този етап на институционално ниво - не. 
Но все пак да не забравяме, че някои от ветерани-
те строители имат лични контакти с предста-
вители на местната власт, както и на другите 
браншови организации. 

Как работите с ОП на КСБ? Търси ли ръко-

водството на Областното представителство 

вашето съдействие и помощ? Според вас как 

трябва да си взаимодействат КСБ и НКСВ?

Взаимодействието между КСБ и НКСВ е про-
цес, който може да се развива в положителна по-
сока, но за това е необходимо желанието и на 
двете страни. Благодарни сме на ръководството 
на ОП на КСБ – Пловдив, че издири част от нас, 
ветераните, и че ни позволи да вземем, макар и 
за кратко, участие в практическото обучение на 
студенти от УАСГ на строителни обекти. 

Как Клубът на ветераните може да помогне 

на строителните фирми?

Нека не забравяме, че строителството е 
сложен процес, с голям спектър на действие, в 
който участниците са много и разнообразни. 
Като се започне от проектирането от различ-
ни специалисти и технологии, премине се през 
организацията на реализирането на проекта и 
неговия контрол и се завърши с въвеждането в 
експлоатация.

И във всичките тези етапи участват спе-
циалисти, включително и ветерани. Това са про-
ектанти в частта архитектура, конструкции, 
ВиК, ОВК, електро, вертикална планировка, както 
и озеленители, технически ръководители, спе-
циалисти по ценообразуване, оферти, договаря-
не, счетоводители, строителен надзор и много 
други. Полето за взаимодействие и помощ е ог-
ромно.

Имате ли предложения как може да се подо-

бри строителството в България? 

Да се въведе производственият стаж както 
в средното образование, така и във висшето. 
А защо този стаж да не се осъществява чрез 
областните структури на КСБ и НКСВ? Прием-
ствеността между поколенията е задължителна.

Какво е вашето мнение за в. „Строител”?

Вестник „Строител” е надежден и сигурен 
партньор, на когото разчитаме.

Снимки авторът и личен архив 
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Доц. д-р Михаил 
Аначков

От най-дълбока древ-
ност остров Крит е счи-
тан за люлка и родина на 
боговете. А сред големи-
те загадки на античната 
история едно от първи-
те места принадлежи на 
изображенията на диска 
от критския град Фес-
тос. Повече от век след 
откриването му той не е 
разгадан и продължава да 
вълнува професионалис-
тите и любителите на 
историята. Новата книга 
на проф. д-р инж. Добрин 
Денев „Посланието от 
Фестос” (С., „Еастра”, 
2013) е поредният опит 
за неговото разчита-
не. Авторът е инженер, 
професор по геотехника, 
ексректор на Универси-
тета по архитектура, 
строителство и геодезия 
в София. 

Същевременно той 
е личност и с впечатля-
ваща ерудиция в хумани-
тарната област. След 
тритомното му изследва-
не „Неизвестното в бъл-
гарската история” ново 
доказателство в това 
отношение е гореспоме-
натата книга, в която 
също демонстрира ярки 
евристични способности, 
завидно въображение и 
тънка наблюдателност.

Изходна предпоставка 
за конструиране на авто-
ровата концепция за про-
изхода на Фестоския диск 
и за смисъла на неговите 
изображения са конста-
тациите за авангардното 
в световен план място в 
развитието на матери-
алната и духовната кул-
тура на обитателите на 
Балканския полуостров 
към средата на шестото 
хилядолетие преди Хрис-
та, респективно на древ-
ните хора от днешните 
български земи, именува-
ни според автора с назва-
нията „ати” (ети). 

През 5508 г. те са спо-
летени от гигантски при-
роден катаклизъм. Тогава  
мощен и продължителен 
земетърс разкъсва поло-
сата, разделяща затворе-
ното и плитко Черно море 
от световния океан и за 
около три месеца негово-
то ниво се повдига с око-
ло 100 метра и са залети 
десетки километри от 
крайморската суша.  По-
дгонени  от водната сти-
хия,  много от местните 
хора се преселват към 
Месопотамия, Мала Азия, 
Египет и др. Пренасяйки 
своите стопански и тех-
нически умения, те сти-
мулират възникването на 
цивилизациите край Дву-
речието и течението на 
река Нил. Отзвук на тези 
събития са сказанията за 
Потопа в древношумер-
ския „Епос за Гилгамеш”, в 
легендата за потъналия 
остров Атлантида, в на-
писаното в Стария завет 
на Библията, а както до-
казва авторът - и в изо-
браженията на Фестос-

кия диск. Останалите на 
Балканите обитатели са 
известните на съвремен-
ната историческа наука 
траки. За отбелязване е, 
че проф. д-р инж. Денев 
споделя обоснованото 
преди повече от сто-
летие схващане на д-р 
Ганчо Ценов за тяхното 
тъждество с древните 
българи (протобългари-
те).          

Според автора, кога-
то възникват

корабостроенето  

и корабоплаването, 

групи от атите (тра-
ко-пелазги и карийци) се 
настаняват на остров 
Крит, като се смесват 
с населението му. Пред-
ставителите на тази 

етническа общност са 
наречени, а вероятно във 
времето и те самите се 
самоопределят като ми-
нойци – наследници на ге-
роя от сказанията за По-
топа, човека обновител 
Мин-Ной (Минос) - име, 
което според изследване-
то се дешифрира и като 
название на реален човек, 
и като титла на владе-
тел. При благоприятни-
те географски и природ-
ни условия същите древни 
хора създават прочутата 
Критско-минойска циви-
лизация. На фона на със-
тоянието и развитието 
на производителните 
сили авторът изказва 
своите съображения за 
определено прецизиране 
на хронологията, обхва-
щаща времето от 3000 
до 1450 г. пр.  Хр. - т.е. 
на медната и бронзовата 
епоха. 

С  оглед  целите на 
своето изследване проф. 
Денев отделя значител-
но място на експониране 
на същностните харак-
теристики на Критско-
минойската цивилизация, 
основателно определяна 

като люлка на европей-
ската цивилизация. Бла-
годарение на познанията 
си по геомеханика и стро-
ителни конструкции той 
е съумял в пределно дос-
тъпна форма да покаже 
спецификата на изграж-
дането на 

дворците на острова 

от тази епоха и тях-
ното многофункционално 
предназначение. Естест-
вено, на преден план в 
това отношение е описа-
нието на двореца в Кно-
сос, известен за света и 
с названието „Лабиринт”. 
Той, както специално се 
подчертава, по своя вид 
представлява подобие 
на кораба на човешкия (и 
трако-български) прао-

тец Зиези  (Зиезудра, 
Ману, Уртапащам, Ной), 
който по  времето на 
Потопа  заседнал между 
скалите на някакъв скрит 
от потопените води пла-
нински връх. 

Специално внимание 
заслужават съжденията 
за етимологията и семан-
тологията на термина 
„лабрис” (двойна брадва). 
Изключително живописно 
е интерпретиран митът 
за Минотавъра, а изло-
жението на облика на 
минойското изкуство е 
направено по един брилян-
тен начин. Според автора 
„Минойската цивилизация 
е безусловно тракийска 
по своето вътрешно съ-
държание и по елементи 
на характерния за тра-
ките външен блясък”. За 
разлика от културата на 
континенталните траки, 
тя „се е развивала са-
мостоятелно, намерила 
е свой собствен път и 
придобила специфични, 
дори уникални черти, кои-
то дават основание да се 
постави на отделно стъ-
пало от развитието на 
човешкия прогрес”. 

Невена Картулева
 
Проф. Денев, скоро из-

лезе вашата книга „Посла-

нието от Фестос”. Какви 

проучвания бяха необхо-

дими за нея и колко време 

отне подготовката й?

За написването й ми 
бяха нужни около шест ме-
сеца. Темата за диска от 
Фестос заема малка част 
от книгата. Останалата е 
въвеждане в историята на 
т. нар. Минойска цивилиза-
ция, тоест в контекста на 
времето, от което е датиран предме-
тът. Опитах се да отговоря и на други 
въпроси, различни от разчитането му. 
Като например кой е авторът? Дали е 
създаден на о. Крит или не? Но начинът, 
по който е изработен, подсказва, че 
това не е единственият диск, тъй като 
за него е използвано щамповано писмо. 
Тоест, той е могъл да бъде разпрос-
транен навсякъде. А писането с образи 
в онова време е давало възможност ин-
формацията да бъде разбирана от хора 
от различни краища на света.

Според вас като инженер, още по-

вече – като един от ректорите на 

най-старото висше техническо учи-

лище в България, какво е мястото на 

строителството в историята?

Запазената история на хората до 
голяма степен е достигнала до нас 
благодарение на тяхното строително 
изкуство. Разбирайки, анализирайки и 
оценяйки го, можем да съдим не само до 
къде са се простирали техните тех-
нически познания, а и въобще какви са 
били възгледите им за света. Запазени-
те строителни паметници са ключ към 
разгадаване на историята. В тази връз-
ка – не би следвало да се счита за нещо 
особено един строителен инженер да се 
занимава с изследване на миналото.

Проф. д-р инж. Добрин Денев: 

За решаването на за-
дачата по разчитане на 
изображенията на Фес-
тоския диск авторът 
изказва своите съобра-
жения за езика и писме-
ността на минойците. 
Като се позовава на съ-
временни руски учени, че 
езикът, на който са гово-
рили древните критяни, 
„по граматическото си 
сложение и речников със-
тав бил твърде близък 
до славянския”, и на свои 
лингвистични анализи, 
проф. Денев заключава, 
че езикът на критяните 
от разглежданата епоха 
е определен диалект на 
тракийския, а те в него 
време са носили, както 
се посочи, и успоредните 
имена 

пелазги и кари, 

и са родствено (де-
риватно) население от 
крайбрежието и вътреш-
ността на Балканския по-
луостров, т.е. на трако-
българите.

От такъв порядък е 
и неговото заключение, 
че минойската писме-
ност, известна на нау-
ката като Линеар А, е 
тракийска, че подобни на 
нейните знаци стоят и 
върху някои от старите 
български надписи. В по-
късния етап на Минойска-
та цивилизация древните 
критяни са ползвали и 
писменост,  означава-
на като Линеар Б, която 
представлява рационали-
зиране на Линеар А. Този 
феномен е обусловен и 

от започналата инвазия 
на ахейски (елински) пле-
мена на острова. Според 
автора, през известен 
период там са използва-
ни едновременно и двата 
вида писменост, като 
използването на Линеар 
Б бележи и прехода от 
Критско-минойската към 
просъществувалата до 
към средата на ХII век пр.  
Хр. Микенска цивилизация. 
Поради това в руслото на 
нейния синтезиран ескиз 
той разкрива общото и 
различното на двете ци-
вилизации. 

Логично анализът на 
произхода и изображени-
ята на Фестоския диск 
финализира изложението 
на изследването на проф. 
Добрин Денев. В този 
план новаторски момент 
е обяснението на автора, 
защо 

тайникът, в който  

е открит дискът,

е бил положен под на-
стилката на един от ко-
ридорите на двореца във 
Фестос. От такъв поря-
дък са и съжденията  му 
за времето (3000-2500 г. 
пр. Хр.), в което е напра-
вен, и за технологията на 
изработването на диска, 
както и необходимостта 
неговите изображения да 
се дешифрират във връз-
ка с другите артефакти, 
съдържащи се в тайника.

 Проф. Денев предпос-
тавя ключовата идея, че 
изображенията на диска 
съдържат важна за целия 
тогавашен свят информа-

ция, че там е запечатано 
„някакво изключително 
послание или достоен за 
запомняне разказ както за 
древните хора, така и за 
техните потомци”. Като 
излага  своя метод за 
разчитане на изображе-
нията на диска, авторът 
прави фундаменталната  
констатация: „Надписът 
на диска е посветен на 
две велики събития от 
историята – на създа-
нането на човешкия род 
и на всемирния потоп”.  
Според проф. Денев запи-
сът на двете страни на 
диска представлява две 
различни части от един 
и същ разказ за събития, 
станали съответно пре-
ди и след Потопа. Там е 
кодирано разбирането 
както за повторяемост-
та на събитията и явле-
нията в природата и в 
човешкия живот, така и 
за движението по спира-
ла, т.е. разбирането, че 
повторението в последна 
сметка се осъществява, 
но по нов и различен път. 
В записа се съдържат 
указания за обществения 
порядък и морал и се да-
ват основни идеи за об-
новяването и облагородя-
ването на света. На тази 
база авторът експонира 
генералното заключение: 
„Дискът от Фестос ни 
прави съпричастни към 
миналото, но дава и важ-
ни идеи за бъдещето”. 
Там по достъпен начин се 
отговаря на вечно вълну-
ващите хората въпроси: 
„Кои сме? Откъде идва-
ме? Къде отиваме?” 
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Георги Сотиров

Сложна, интересна и 
деликатна се оказа рабо-
тата на дирекция „Соци-
ални дейности” към Сто-
личната община. Сложна, 
защото наред с преките 
си ангажименти експер-
тите трябва да разбират 
и от много други неща, 
включително от строи-
телство. Интересна, за-
щото всеки ден те са сред 
хората, съпричастни към 
техните проблеми, болки и 
грижи. И деликатна, защо-
то много от времето им 
е посветено на децата в 
неравностойно положение.

За такива неща си 
говорехме с нашите съ-
беседници в бившия Дом 
за деца „Христо Ботев” в 
столичния кв. „Горна баня“, 
в кабината на Златка Пет-
кова, която е директор на 
Центъра за обществена 
подкрепа към Столичната 
община. Той заема част 
от огромната сграда, коя-
то сега се реконструира и 
преустройва за други дей-
ности. Стана ясно, че е за-
почнало и изграждането на 

два центъра за настаняване  

от семеен тип

в кв. „Суха река”-запад 
в район „Подуяне“. Със за-
вършването им ще бъде 
осигурена среда, в която 
деца и младежи в риск ще 
могат да получат необ-
ходимата индивидуална 
грижа и подкрепа за лично-
стно съзряване и да при-
добият умения за незави-
сим живот. По проект във 
всяка от двете сгради са 
предвидени по 7 спални за 
по 2 деца, всяка от които 
със самостоятелен сани-
тарен възел. Три от поме-
щенията ще са подходящи 
и за деца с увреждания. 
Това ни разказа Минка Вла-
димирова, директор на ди-
рекция „Социални дейнос-
ти” в Столичната община. 
„Работим за деинститу-
ционализация на децата и 
разкриване на иновативни 
услуги. Това е предпостав-
ка за преустройство на 
сгради, намиране на тере-
ни и изграждане на допъл-
нителни обекти за облек-
чаване на трудния живот 
на проблемните деца”, за-
почва тя, докато разглеж-
даме основно ремонтира-
ните стаи в едното крило 
на закрития вече социален 
дом в „Горна баня”. 

Идеята е големите до-
мове за деца с увреждания 
да спрат да съществуват 
като институции и да бъ-
дат преустроени, така че 
да осигуряват среда, близ-
ка до семейната, или да се 
построят нови, по-малки 

и уютни жилища. „Това на-
лага търсене на свободни 
общински терени. Благо-
дарни сме на районните 
администрации, които пре-
доставиха 

необходимите площи.

Това ни даде възмож-
ност да кандидатстваме 
и за европейско финансира-
не”,  обяснява Владимирова.

С новите сгради об-
щината ще осигури адек-
ватни условия за живот на 
хора в затруднено социал-
но положение. Проектът 
„Изграждане на социална 
инфраструктура в под-
крепа за деинституцио-
нализацията на социални 
институции, предлагащи 
услуги за деца в риск на 
територията на Столич-
ната община” е с общ бю-
джет  9 758 867 лв., като 
100% от финансирането 
е от Европейския фонд за 
регионално развитие. С 
изпълнението му ще бъ-
дат изградени 13 центъра 
за настаняване от семе-
ен тип и 3 защитени жи-
лища на територията на 
районите „Красна поляна”, 
„Овча купел”, „Люлин”,  „На-
дежда”, „Подуяне”, „Серди-
ка”, „Връбница” и „Искър“. 

Жилищата ще са осо-
бено удобни за децата и 
младежите, които понас-
тоящем са настанени в 

специализирани институ-
ции. За изграждането на 
къщичките 

партньори на общината 

станаха българските  

строители.

„Дейностите се въз-

лагат според клаузите на 
ЗОП. Намеренията ни са 
обявени в началото на го-
дината и фирмите могат 
да подготвят навреме до-
кументите за обществе-
ните поръчки”, намесва се 
в разговора и инж. Цветан 
Иванов. Той отговаря за 
изграждането на защите-
ното жилище от страна 
на Столичната община. 
Преди да се дипломира в 
Минно-геоложкия универ-
ситет, завършва Строи-
телния техникум „Христо 
Ботев” в столицата. 

Инж.  Николай Нейков, 
който е завършил Техни-

ческия университет в 
София, пък е управител на 
фирмата „Ви Джи Ем Ко-
мерс“ ЕООД, извършваща 
преустройството на дома 
в „Горна баня”. Компанията 
е реновирала Музикалната 
академия, НСА, правила е и 
ремонти в Зоологическата 
градина. 

В различните фази на 
преустройство на обек-
та са работили между 20 

Близо 10 000 000 лв. европейско финансиране са предвидени за изграждане 
и ремонт на социални заведения в столицата

и 30 строители. „Специ-
фичното е, че във всички 
помещения трябваше да 
се осигури достъпна сре-
да. Реновираното крило на 
старата сграда трябваше 
да се съобрази с Наредба 
4 на Министерството на 
регионалното развитие 
за достъпна среда на хора 
в неравностойно положе-
ние”, пояснява инж. Нейков. 
Строителите изграждат 
и външна рампа, като за 
целта се правят конструк-
тивни промени и на височи-
ната на пода. Научавам, че 
въпросната рампа има мон-
тирано и подово отопление 
за моментално стопяване 
на снега. Изградена е и 
специална шахта за външ-
ния асансьор. Преди да бъде 
пуснат в експлоатация, за 
него предстои оторизация 
от специализирана фирма. 

 „Големите сгради, в 
една от които сега се на-
мираме, не дават усеща-
нето за живот в семейна 
среда на  децата и мла-
дежите. За да преодолеем 
зависимостта на подра-
стващите от институци-
ите, от чувството, че са 
отглеждани в учреждения, 
предприехме тази широка 
строителна дейност в го-
лемия град. Нашето разби-
ране, което е доказано и от 
европейската практика, 
е, че децата се развиват 
много по-добре, когато не 
са в институционална сре-
да”, убеден е инж. Иванов.

Истина е, че малка 
уютна къщичка с десетина 
обитатели и с двор, в кой-
то могат да се отглеждат 
цветя, създава друг тип 
общуване, друго усещане 
на децата – за семейство-
то, което най-много им 
липсва. „По този начин 

младежите израстват 

като пълноправни  

и пълноценни хора 

и след излизането им 
от домовете много по-лес-
но ще се адаптират в об-
ществото”, категорична е 
Минка Владимирова. 

От разговора ни ста-
ва ясно, че предстои и ос-
новен ремонт на няколко 
социални заведения. Има 
сгради, в които строители 
не са влизали повече от 30 
години. В момента върви 
процедура за обновяване 
на домовете за стари хора 
в „Горна баня” и „Княжево”, 
на Дома за възрастни с 
ментални увреждания в 
с. Подгумер.

На пръв поглед да да-
деш нова визия на жилища 
за деца с увреждания не е 
като да построиш голям 
обект. Удовлетворение  
обаче е, че си дал нещо от 
себе си за тези непогале-
ни деца да се чувстват 
поне малко по-щастливи.

Сградата на дома

Екипът – инж. Цветан Иванов, Минка Владимирова, Златка Петкова и инж. Николай Нейков

Външната рампа с подово отопление за размразяване на снега

Снимки авторът
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Людмил Митакев

Атомната електро-
централа „Козлодуй” е пър-
вата ядрена мощност в 
България и в Югоизточна 
Европа. Не е правена кла-
сация, но със сигурност 
тя е строежът шампион 
на страната за ХХ в.

Основите на българ-
ската ядрена енергети-
ка се поставят на 15 юли 
1966 г. с подписването 
на спогодба за сътрудни-
чество между България 
и тогавашния Съветски 
съюз за изграждането на 
атомна електроцентра-
ла. След подробен техни-
ко-икономически анализ 
площадката за строеж е 
избрана на около 4 км от 
талвега на р. Дунав и на  
5 км източно от град Коз-
лодуй.

По изходни данни, под-
готвени от български ин-
ститути, московската 
„Топлоелектропроект” и 
„Енергопроект” – София, 
изготвят технически и ра-
ботни проекти за първите 
четири блока.

Първата копка

е направена на 14 ок-
томври 1969 г. На 6 април 
1970 г. започва изгражда-
нето на главния корпус на 
АЕЦ „Козлодуй” с дължина 
240 м, ширина 105 м и висо-
чина 40 м. В него са разпо-
ложени реакторната зала, 
машинното отделение, 
вентилационният център 
и електрическите устрой-
ства на 440-мегаватови-
те блокове. 

На площадката на уни-
калното и до днес за Бълга-
рия съоръжение се трудят 
над сто хиляди строители 
и монтажници. Тук са осъ-
ществени няколко изцяло 
български проекта, които 
се внедряват за първи път 
в световната практи-
ка при изграждането на 
атомни електроцентрали. 
Някои от тези технически 
решения, разработени в 
„Енергопроект”, са значи-
телни инженерни постиже-
ния, към които проявяват 
голям интерес и специали-
сти от други страни. 

Новаторският подход 
на родните инженери и 
строители дава възмож-
ност да бъдат съкратени 
сроковете за изграждане-
то. Едва ли има в света 
друга атомна електроцен-
трала, вдигната за толко-
ва малко време, и то при 
пълно спазване на всички 
предписания за строител-
ство.

Следва все пак да се 
отчита, че в строежа 
участват и руски специа-
листи. От СССР идват 
специализирано оборудва-
не и кредити, тъй като в 
тогавашния Източен блок 

Съюзът е водеща страна 
в атомната енергетика. 
Там през 1954 г. заработва 
и първата АЕЦ в света, а 
и атомните централи са 
стратегически обекти. 
Затова ръководството 
на управляващата тогава 
БКП на 19 август 1965 г. 
със специално решение на 
политбюро решава да се 
направят постъпки пред 
правителството на СССР 
за оказване на помощ по 
проектирането и изграж-
дането на атомна елек-
тростанция в България с 
мощност 1200 MW, която 
да влезе в експлоатация 
през периода 1972–1975 г. 

Основното оборудване 
е доставено от Съветския 
съюз, а отделни съоръже-
ния – от тогавашните 
Германска демократична 
република, Чехословакия и 
Унгария. През юни 1972 г. 
пристига първият реак-
тор, а на 20 ноември съща-
та година той е спуснат в 
шахтата си.

Строителството  

продължава и при  

работещи реактори

Въвеждането на мощ-
ностите на площадката 
на АЕЦ „Козлодуй“ се осъ-
ществява на три етапа. 
Първият завършва с из-
граждането на 1-ви и 2-ри 
блок, снабдени с водо-во-
дни енергийни реактори 
с електрическа мощност 
440 KW всеки. Съоръже-
нията са въведени в про-
мишлена експлоатация съ-
ответно през юли 1974 г. и 
ноември 1975 г. Успоредно 
със строителството на 
1-ви и 2-ри блок през ок-
томври 1973 г. е започна-
то изграждането на след-
ващите два блока, което 
представлява вторият 
етап на програмата по 
въвеждане на мощности-
те. Блокове 3-ти и 4-ти 
са въведени в промишлена 
експлоатация съответно 
през декември 1980 и май 
1982 г. Инсталираните 
реактори ВВЕР-440, модел 
В-230, имат корпуси с не-

ръждаема наплавка и усъ-
вършенствани системи за 
безопасност.

Въвеждането в експло-
атация на 5-и и 6-и блок с 
реактори ВВЕР-1000/В-320 
е осъществено съответ-
но през септември 1988 г. 
и декември 1993 г. Новите 
блокове са оборудвани със 
системи за автоматизи-
ране на технологичните 
процеси.

Изградено е и храни-

лище за отработено яд-
рено гориво и временно 
хранилище за ниско- и 
средноактивни отпадъци. 
Построен е и комплекс от 
съоръжения за преработка 
на радиоактивни отпадъци 
и склад за временно съхра-
няване на контейнери с 
преработено гориво.

Закриването

Сигурно е било болез-
нено за строителите на 
това уникално за България 
и региона съоръжение, но 
във връзка с ангажименти-
те, поети от страната по 
повод присъединяването 
ни към Европейския съюз, 
АЕЦ „Козлодуй” прекрати 
експлоатацията на пър-
вите четири енергоблока 
преди изтичане на проект-
но предвидения им ресурс. 
От началото на 2007 г. ра-

ботят 1000-мегаватовите 
5-и и 6-и блок.

С решение на прави-
телството от 2008 г. 1-ви 
и 2-ри блок бяха обявени за 
съоръжения за управление 
на радиоактивни отпадъ-
ци, като заедно с необхо-
димото движимо имуще-
ство бяха предоставени 
на Държавно предприятие 
„Радиоактивни отпадъ-
ци” (РАО). На 18 октомври 
2010 г. Агенцията за ядре-

но регулиране (АЯР) издаде 
лицензи на РАО за експлоа-
тация на 1-ви и 2-ри блок 
като съоръжения за упра-
вление на радиоактивни 
отпадъци, които подлежат 
на извеждане от експлоа-
тация, и прекрати лицен-
зите на АЕЦ „Козлодуй” за 
тях. На 25 февруари 2013 г. 
АЯР издаде лицензи на РАО 
за експлоатация на 3-ти и 
4-ти блок като съоръже-
ния за управление на ради-
оактивни отпадъци, които 
подлежат на извеждане от 
експлоатация.

Безопасността е преди 

всичко 

АЕЦ „Козлодуй” е един-
ствената атомна цен-
трала в България и е най-
големият производител 
на електрическа енергия 
в страната, като обез-

печава повече от една 
трета от националното 
годишно електропроиз-
водство. Това определя 
особено важното значение 
на предприятието като 
фактор за икономическа 
стабилност в регионален 
и в национален план. Цен-
тралата произвежда най-
евтината енергия в стра-
ната, с което осигурява 
поддържане на приемлива 
цена на тока за крайните 
потребители.

Безопасността на 
стратегическия обект 
е основен приоритет и 
се контролира от неза-
висим държавен надзор, 
извършван от Агенция-
та за ядрено регулиране 
при Министерския съвет. 
След проведените през по-
следните години проверки 
от екипи на Международ-
ната агенция по атомна 
енергия, на Световната 
асоциация на ядрените 
оператори, от Групата по 
ядрените въпроси към Ев-
ропейския съвет и други 
международни институции 
централата получи висока 
оценка и международно 
признание по проучваните 
въпроси на сигурността.

Производствената 
дейност на АЕЦ „Козло-
дуй” напълно се вписва 
в концепцията за ядрен 
ренесанс на Световната 
ядрена асоциация. Пред-
приятието отговаря на 
високите екологични изи-
сквания на Протокола от 
Киото, тъй като не отделя 
никакви парникови газове в 
атмосферата. Като раз-
бира своята отговорност 
към екологичната обста-
новка сега и в бъдеще, 
централата се придържа 
към всички стандарти за 
безопасност при управле-
ние на радиоактивни от-
падъци и на отработено 
ядрено гориво. То се съхра-
нява в специално изграде-
ни басейни за отлежаване 
на касетите и в постро-
еното на площадката на 

централата хранилище 
за отработено ядрено го-
риво. На територията на 
АЕЦ  функционира предпри-
ятие за преработване, кон-
дициониране и съхранение 
на ниско- и средноактивни 
отпадъци.

Опазването на околна-
та среда е особено важен 
елемент в политиката на 
предприятието. Центра-
лата разполага с автома-
тизирана информационна 
система за измерване на 
гамафона в радиус три км 
около площадката. Благо-
дарение на високите стан-
дарти в областта на без-
опасността гамафонът 
в района на централата 
не превишава нивата на 
естествения отпреди из-
граждането на ядрените 
съоръжения.

Тук отново ще се строи

Строежът на новия 
седми реактор на АЕЦ 
„Козлодуй“ най-вероятно 
ще започне в средата на 
2016 г. и ще продължи пет 
години, разкри Дани Ро-
дерик – изпълнителният 
директор на „Уестингха-
ус“, при посещението си 
в България неотдавна. Той 
отказа да разкрие колко 
точно ще струва изграж-
дането, но бе категори-
чен, че през следващите 
поне 60 г. цената на про-
изведения от него ток ще 
бъде защитена от поскъп-
ване, както това се случ-
ва с цените на природния 
газ и петрола. Родерик 
обяви, че компанията му 
вече е построила един 
такъв реактор в Китай, 
който предстои да бъде 
пуснат в експлоатация в 
кратки срокове. Съоръже-
нието за родната АЕЦ ще 
бъде 13-о поред от този 
тип за „Уестингхаус“ , 
което е предпоставка да 
предложат най-доброто 
изпълнение както откъм 
проектиране, така и от-
към изпълнение.

В изграждането на централата участват над 100 хил. души

Строежът е уникален за България и първи в цяла Югоизточна 

Европа

Изграждането на 5-и блок

Съоръженията са сложни, но осигуряват достатъчно 

безопасност 

Скоро тук пак ще се строи
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Без уютна и красива 
кухня няма истински дом. 
Тя си остава едно от най-
интимните ни кътчета, 
често превърнато в про-
изведение на изкуството.

Най-новите тенденции

Това е стая, в която не 
само се готви. Обстанов-
ката насърчава  да се на-
слаждаваме на храната, но 
и на всеки един детайл от 
обзавеждането. Когато 
стане въпрос за модерен 
дизайн, ключовите терми-
ни са минимализъм и мно-
гофункционалност.

Съвременните дизай-
нери изграждат своите 
визуализации с акцент 
върху все по-изчистените 
форми, които всъщност 
крият продукти с множе-
ство възможности. Така 
го прави италианският 
дизайнер Elmar Cucine.

Той издига в култ ма-
сивните, наситени чер-
но-бели нюанси и подчер-
таните ъгли, придаващи 
на помещението стилен и 
внушителен вид.

Пресъздаването на 
идеята за  красивата 
простота блика от пред-
ложенията на Cucine. За 
него минимализмът е хар-
мония, чудесният баланс 
между функционалността 
на уреда и хармоничната 
природа на хората.

Ето защо освен на 
стила и дизайнерската 
линия на мебелите трябва 
да се отдели специално 
внимание и на ергономич-
ността на обзавеждане-
то. Тук се търси оптимал-
но съответствие между 
техниката, мебелите и 
човешкото тяло. Безкрай-
ни възможности създават 
модулните решения за 
обзавеждане, които поз-
воляват изграждането на 
различни конфигурации. 
Факт е, че днес монолит-
ните кухненски ансамбли 
отстъпват позициите си 
пред мобилни острови и 
окачени конструкции. Те 
стоят по-елегантно и не 
натоварват помещението 
с обемите си.

Кухнята като философия

Тъй като кухнята в 

съвременното жилище не 
е скрита, а играе все по-
важна роля в ежедневието 
на семейството, тя се 
разполага в обединената 
функционално дневна зона. 
Символично преграда по-
ставя станалият почти 
задължителен висок бар-
плот.

Неговите вид и изпъл-
нение варират през всич-
ки геометрично познати 
форми, съответстващи 
на големината и размера 
на помещението, както и 
различни изходни матери-
али. Зрително той отделя 
кухненския кът от тра-
пезарията или мястото с 
мека мебел, но и не поста-
вя бариери за комуникация 
между отделните зони.

Материалите

Стандартните преди 
години като изпълнение и 
цветови решения кухнен-
ски мебели днес са от-
стъпили мястото си на 
истински произведения 
на изкуството. Различ-
ни комбинации от дърво, 
МДФ, меламин, стъкло и 
най-вече инокс все повече 
се налагат в съвремен-
ното обзавеждане. Днес 
кухните сияят в ярки то-
нове. Синьо, жълто, оран-
жево, червено, зелено в 
различни нюанси създават 
настроение и изпълват с 
жизненост атмосферата. 
Възможни са и интересни 
цветови съчетания като 
сиво и розово или пък бяло 
и оранжево. Линиите са 
изчистени, а формите 
различни. 

Но особено актуални 
остават класическите 
комбинации черно-бяло или 
черно-червено. Цветовото 
решение може да бъде съо-
бразено с общия фон и ви-

зия на цялото жилище, но 
е допустимо и да бъде из-
пълнено в друга концепция. 
Все пак кухнята е помеще-
ние с особена важност и 
само по себе си предста-
влява отделна завършена 
философия. 

Фокус се поставя вър-
ху осветителните тела, 
уредите са най-ново поко-
ление, а задължителен еле-
мент е цветето или поне 
купа с плодове.

Ретро предизвикателство 

с модерно звучене

Не можем ни най-мал-
ко да отречем всички 
предимства на модер-
ните съвременни кухни 
с ергономичните форми, 
бляскави повърхности и 
изключително умни уреди. 
Когато чуете думата рус-
тик, не си представяйте 
непременно нещо оста-
ряло, вехто или олющено. 
Най-характерното за него 

е усещането за топлота 
и уют, толкова типични 
за провинциалните къщи. 
Но както и да ги наречем 
– кухни в рустикален, сел-

ски, кънтри или провинциа-
лен стил, става въпрос за 
сходни понятия.

Основното при тях 
е използването на дърво 
за мебелите, за подове-
те като принт и дори за 
стенни облицовки. Чуде-
сен акцент са дървените 
греди на тавана. При пра-
вилни грижи и качествено 
поддържане те могат да 
служат добре дълго време.

Следващият мате-
риал е камъкът за къта 
край камината, печката 
или като покритие на ра-
ботните повърхности. 
Друг типичен елемент 
са откритите полици 
и рафтове, на които са 
подредени пъстроцветни 
керамични съдове. Окач-
ването на метални аксе-
соари и принадлежности 
не е продиктувано един-
ствено от желание за 
ефектна декорация. Пле-
тени кошници, сандъци с 
обков, сухи букети, сно-

пове ароматни 
билки, завързани 
с цветни конци 
и провесени от 
тавана,  топли 
земни тонове за 
стените,  п ер -
дета и завеси с 
флорални десени  
или каре, бухнали 
от зеленина сак-
сии на перваза на 
прозореца допъл-
ват интериора 
на любимата сел-
ска кухня. Сти-
лът е подходящ 
за всеки, на кого-
то са омръзнали 

съвременните форми на  
минимализма.

Палитрата с цветове 
на рустика най-често е 
вдъхновена от естест-

вените материали като 
кожа и велур, калай и оло-
во, дърво и камък. Тъкани-
те също са натурални - 
памук, коноп, лен, вълна. В 
този интериор място на-
мират и елементи, които 
принципно принадлежат на 
откритите пространства 
около дома - двор, тераса, 
градина.

Може да се каже, че 
стилът се характеризира 
със силно фолклорно влия-
ние, което не изключва и 
супермодерното обзавеж-
дане.

Как да заобичаме отново 

старата си кухня

Който и стил да избе-
рем, той рано или късно 
ни омръзва. Понякога и 
финансите са причина да 
запазим цялостното об-
завеждане. За да обикнем 
отново старата си кухня, 
можем просто да сменим 
цвета на стените. Ако 
бялото ви се струва скуч-
но, не се притеснявайте 
да експериментирате със 
смели ярки тонове. Избе-
рете цвят, с който ще 
се чувствате добре и ще 
отива на мебелите. В слу-
чай че сте почитатели на 
класиката, насочете се 
към нежно жълто, папра-
тово зелено или бледоси-
ньо. Ако решите да бъде-
те дръзки, то червеното, 
оранжевото и керемиде-
ното са подходящи. Поин-
тересувайте се от бои, 
които имат гланцирано 
покритие и позволяват 
миене. 

Специалистите вече 
не препоръчват флуорис-
центното осветление. 
Много по-добре е да се 
инсталира метална шина 
с насочено осветление от 
светодиодни лампички. 
Съветът е съоръжение-
то да бъде с U-форма, за 
да обхваща цялата кухня. 
Друг вариант е поставя-
нето на лампи тип „лунич-
ки”, комбинирани с аплици 
с насочваща се към най-
функционалните кътове 
светлина.

Ако горният корпус на  
кухнята е композиция от 
скучни шкафове с плътни 
вратички, то разчупете 
визията с интересен ак-
цент. Това би могло да 
се направи, като свалите 
вратичките на някой от 
шкафовете и ги занесе-
те на специалист, кой-
то да изреже дървото и 
да го замени със стъкло. 
Преди да ги поставите 
обратно, може да бояди-
сате вътрешността на 
шкафа в подходящ свеж 
цвят, който да играе ро-
лята на акцент. Добавя-
нето на няколко „лунички” 
като скрито осветление 
допълнително ще подсили 
промяната.

Остава си едно от най-интимните кътчета

Минималистичният стил на Elmar Cucine

Стилът рустик не отрича 

функционалността

Често срещана 

декорация с естествен камък
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Възложител: Община Дупница
Описание: Обект на настоящата общест-

вена поръчка по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3, б. „б“ 
от ЗОП, е строителство, включително изпълне-
ние с каквито и да е средства на една или ня-
колко строителни и монтажни работи, свързани 
с изграждането на пътища, пътеки за велоси-
педи, тротоари и пешеходни пътеки, терени за 
детски площадки, общо изграждане на сгради и 
строителни съоръжения, поддържането на град-
ското благоустрояване, озеленяване и оформяне 
на паркове, съгласно кодовете от поле II.1.6. от 
обявлението. Предмет на възлагане на насто-
ящата поръчка е „Строителни и монтажни дей-
ности по проект „Съвременно пространствено 
оформление и подобряване на зелена градска 
среда на Централна зона – гр. Дупница”. Пла-
нирано е изпълнението на СМР в обектите на 
интервенция по проекта, както следва: 1. Бла-
гоустрояване в района на централната градска 
зона с териториален обхват района на жк „Дуп-
ница”, жк „Развесена върба”, Минчов площад и 
прилежащите им спортни и детски площадки 
и ВиК мрежа. В рамките на този обект на ин-
тервенция се предвиждат благоустройствени 
мероприятия по следните подобекти: • Благо-
устрояване в района на жк „Дупница”. • Благо-
устрояване в района на жк „Развесена върба”. • 
Благоустрояване в района на Минчов площад. 2. 
Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа 
в рамките на проекта ще се извърши цялостна 
реконструкция на улицата по предварително из-
готвения работен инвестиционен проект, вкл. 
укрепване на улиците и благоустрояване на при-
лежащи площи, изграждане на достъпна среда 
за хората в неравностойно положение, както и 
места за паркиране. СМР дейностите включ-
ват ремонт, възстановяване и доизграждане на 

трайни асфалтови настилки, изпълнение на план 
за отводняване, организация на движението, 
полагане на хоризонтална маркировка и верти-
кална сигнализация с пътни знаци, поставяне на 
улично осветление. Предвижда се реконструкция 
и рехабилитация на следните улици: 1. ул. „Княз 
Борис I” – ОТ2201-ОТ2189-ОТ2167-ОТ2190 (рехаби-
литация + реконструкция); 2. ул. „Св. Иван Рил-
ски” – ОТ2167-ОТ2180-ОТ2181 (рехабилитация); 
3. ул. „Булаир” – ОТ2180'-ОТ685-ОТ2004 (рекон-
струкция); 4. ул. „Хан Крум” – ОТ2179А-ОТ2179Б 
(рехабилитация); 5. ул. „Свети Георги” – ОТ2004-
ОТ2008-ОТ2024-ОТ2151 (рехабилитация); 6. ул. 
„Антон Страшимиров” – ОТ2151-ОТ2153 (реха-
билитация); 7. ул. „Пазарна” (рехабилитация + 
реконструкция); 8. ул. „Родопи” – ОТ2187-ОТ2011-
ОТ2021 (реконструкция); 9. ул. „Екзарх Йосиф” – 
ОТ2011-ОТ2011 (рехабилитация); 10. ул. ОТ2010-
ОТ2022 (рехабилитация); 11. ул. ОТ678А-ОТ675 
(рехабилитация); 12. улици в жк „Дупница”; 13. 
улици в жк „Развесена върба”. Основната цел е 
изпълнение на рехабилитация и реконструкция 
на уличното платно и тротоари по горепосо-
чените улици в съответствие с действащия 
регулационен план на Дупница, като се съобра-
зи с околното застрояване. Предвижда се също 
подобряване на отводняването по улиците чрез 
възстановяване на отводнителната инфра-
структура. За осигуряване на безопасност на 
движение се предвижда изпълнението на хори-
зонтална маркировка и вертикална сигнализа-
ция. 3. Допълнителни обекти на интервенция: 
3.1. Благоустрояване района около междублоко-
вите пространства в кв. 138- УПИ I- и кв. 97-УПИ 
I. 3.2. Благоустрояване районa около кв. „Велчова 
завера”. 3.3. Благоустрояване в района на дет-
ски площадки „Триъгълна градинка“ и градинка в 
УПИ II.

Наименование: „Строителни и монтажни дейности по про-
ект „Съвременно пространствено оформление и подобряване на 
зелена градска среда на Централна зона – гр. Дупница”

Наименование: „Основен ремонт на улици в град Карнобат 
и основен ремонт на IV кл. път BGS 1265 (III-7306) – граница с 
община Сунгурларе – Карнобат – с. Огнен – с. Искра”

Наименование: „Реконструкция на общински пътища и улич-
на мрежа в с. Челопеч”

Наименование: Обект на настоящата обществена поръчка 
е „Строителство” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП с наиме-
нование „Рехабилитация на дребномащабна инфраструктура в с. 
Борино, местност Кастракли – I етап от км. 0+000 до км. 2+300“

Осн. предмет: 45211360 – Строителни и 
монтажни работи по градско благоустройс-
тво 
Прогнозна стойност: 4 698 168,75 лв.
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в месеци – 10
Срок за получаване на документация за 

участие: 17.03.2014 г. Час: 16:30 
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 27.03.2014 г. Час: 16:30

Отваряне на офертите: В сградата на Об-
щина Дупница, ет. 4, Кръглата зала
Дата: 28.03.2014 г. Час: 11:00
За контакти: Милена Йорданова – гл. екс-
перт ОП
Факс: 0701 59257
Адрес: пл. „Свобода” № 1
Адрес на възложителя: http://www.dupnitsa.bg 
Телефон: 0701 59277
E-mail: project@dupnitsa.bg 

Още на: www.vestnikstroitel.bg

Възложител: Община Челопеч
Описание: Предмет на поръчката е ре-

конструкция на общински пътища и улична 
мрежа в с. Челопеч, включваща следните 
обособени позиции: Обособена позиция 1 – 
„Реконструкция и рехабилитация на път SFO 
1300 (път II 37 Златица – Панагюрище) Кар-
лиево – границата община Челопеч (път I-6) 
от км. 0+000 до км. 1+953.77 (2+000) и на път 
SFO 1431 (път II 37 Златица – Панагюрище) 
Църквище – границата община Челопеч (път 
I-6) от км. 0+000 до км. 2+606.24 (2+800)“. 
• По обекти на инвестицията, както след-
ва: „Реконструкция и рехабилитация на път 

SFO 1431 (път II 37 Златица – Панагюрище) 
Църквище – границата община Челопеч (път 
I-6) от км. 0+000 до км. 2+606.24 (2+800)“. 
• Реконструкция и рехабилитация на път 
SFO 1300 (път II 37 Златица – Панагюрище) 
Карлиево – границата община Челопеч (път 
I-6) от км. 0+000 до км. 1+953.77 (2+000)”. 
Обособена позиция 2 – „Реконструкция на 
улична мрежа в с. Челопеч“ по обекти на ин-
вестицията, както следва: • Реконструкция 
на ул. „Иван Вазов“. • Реконструкция на ул. 
„23 септември“. • Реконструкция на ул. „Геор-
ги Бенковски“. • Реконструкция на ул. „Тодор 
Влайков. • Реконструкция на ул. „Дружба”.

Oсн. предмет: 45233000 – Строителни рабо-
ти по изпълнение на основа на пътна настил-
ка и настилка на пътища 
Прогнозна стойност: 2 774 222 лв.
Общо количество или обем: Предметът 
на поръчката включва изпълнение на стро-
ителни работи в обхват съгласно приложе-
ния инвестиционен проект, както следва: 
„Реконструкция и рехабилитация на общин-
ски пътища”: • път SFO 1300 (път II37 Зла-
тица – Панагюрище) Карлиево – границата 
община Челопеч (път I-6)” от км. 0+000 до км. 
1+953.77 (2+000); • път SFO 1431 (път II37 
Златица – Панагюрище) Църквище – граница-
та община Челопеч (Път I-6)” от км. 0+405 до 
км. 2+606.24 (2+800). „Реконструкция и реха-
билитация на улична мрежа в с. Челопеч”: • ул. 
„Иван Вазов” от км. 0+000 до км. 0+464.72; • 
ул. „23 септември” от км. 0+000 до км. 0+395; 

• ул. „Г. Бенковски” от км. 0+000 до км. 0+342; 
• ул. „Дружба” от км. 0+000 до км. 0+285; • 
ул. „Тодор Влайков” от км. 0+000 до км. 0+167.
Краен срок за изпълнение: Завършване – 
31.05.2015 г. 
Срок за получаване на документация за 

участие: 24.03.2014 г. Час: 16:00
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 31.03.2014 г. Час: 16:00
Отваряне на офертите: Заседателната 
зала на Община Челопеч, с. Челопеч, ул. „Цар 
Иван Асен II” № 5
Дата: 02.04.2014 г. Час: 10:00
За контакти: Сашка Христова Вътева
Факс: 07185 2360
Адрес: бул. „ Трети март” № 1
Адрес на възложителя: www.chelopech.org 
Телефон: 07185 2550
E-mail: ob_chelopech@chelopech.org

Възложител: Община Борино
Описание: Обект на настоящата общест-

вена поръчка е „Строителство” по смисъла на 
чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП с наименование „Рехаби-
литация на дребномащабна инфраструктура в 
с. Борино, местност Кастракли – I етап от км. 

0+000 до км. 2+300“.
Изпълнението на поръчката включва 

изпълнение на строителни и монтажни ра-
боти: I етап – от км. 0+000 до км. 2+300, 
обособени в следните части: – съоръжения, 
включваща изпълнение на подпорна стена  

№ 1, подпорна стена № 6 и подпорна стена 
№ 7 – пътна, включваща изпълнение на земни 
работи, асфалтови работи, пътни работи и 
малка подпорна стена. Конкретните параме-
три, видове и обем на строителните и мон-
тажните работи – предмет на настоящата 

обществена поръчка, са подробно и детайл-
но описани в технически спецификациите и 
одобрен инвестиционен проект (том II, кни-
га II) и количествена сметка (том II, книга 
III), неразделна част от документацията за 
участие.

Oсн. предмет: 45230000 – Строителни и 
монтажни работи по общо изграждане на 
проводи и на пътища, релсови пътища и са-
молетни писти 
Прогнозна стойност: 1 199 002,11 лв.
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в дни – 250
Срок за получаване на документация за 

участие: 07.03.2014 г. Час: 17:00 
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 14.03.2014 г. Час: 17:00

Отваряне на офертите: Административ-
ната сграда на Община Борино, ет. III, засе-
дателната зала 
Дата: 17.03.2014 г. Час: 14:00
За контакти: Джамал Коджебашев – зам.-
кмет
Факс: 03042 2144
Адрес: ул. „Христо Ботев“ № 1
Адрес на възложителя: www.borino.bg 
Телефон: 03042 2730
E-mail: obshtina_borino@abv.bg

Възложител: Община Карнобат
Описание: Предмет на настоящата об-

ществена поръчка е извършване на строи-
телни и монтажни работи (СМР) на обект 
„Основен ремонт на улици в град Карнобат 
и основен ремонт на IV кл. път BGS 1265 (III-
7306) – граница с община Сунгурларе – Кар-
нобат – с. Огнен – с. Искра”. Изпълнението 
на СМР ще се извършва съгласно изисква-
нията и указанията на възложителя и при 

спазване на всички действащи технически 
нормативи. Видовете СМР са посочени в 
настоящото обявление за обществена по-
ръчка и в техническата спецификация. Ко-
личествата им ще се доказват с прото-
кол за действително извършени СМР, като 
стойността не трябва да надвишава пред-
видените средства. Видовете СМР ще се 
изпълняват до изчерпване на финансовият 
ресурс на поръчката.

Oсн. предмет: 45000000 – Строителни и мон-
тажни работи
Прогнозна стойност: 651 666 лв.
Общо количество или обем: Обособена пози-
ция 1 – „Основен ремонт на улици в град Карно-
бат”, включва следните видове строителни и 
монтажни работи: разкъртване на асфалтова 
настилка; натоварване на транспорт на раз-
къртена настилка; превоз разкъртена настилка 
на 6 км; фрезоване на асфалтова настилка 4 см; 
превоз фрезована настилка на 6 км; демонтаж на 
бордюри; натоварване и превоз до склад на 1 км 
на демонтирани бордюри; полагане на бордюри 
50/35/18; насип с отсевки зад бордюр; трошено-
каменна настилка с фракция 0/75 и фракция 0/40; 
запечатка с битум и каменна фракция; полагане 
на асфалтобетон неплътна смес – 4 см; полагане 
на асфалтобетон плътна смес – 4 см; повдигане 
или сваляне на улични ревизионни шахти; изграж-
дане на едноставен уличен отток с полимербе-
тонна решетка, вкл. 4 м канализация с гофрирани 
PVC тръби Ф 200 до РШ. Обособена позиция 2 
– „Основен ремонт на IV кл. път BGS 1265 (III-

7306) – граница с община Сунгурларе – Карнобат 
– с. Огнен – с. Искра”, включва следните видове 
строителни и монтажни работи: разкъртване на 
асфалтова настилка; изкоп за пътно платно; из-
коп за оформяне на банкети; изкоп за оформяне на 
канавки с разриване на изкопаната пръст; насип 
банкети от НТК 0/40; насип банкети с фрезована 
смес; основа от несортиран трошен камък 0/75 и 
фракция 0/40; доставка и полагане на битумизи-
ран трошен камък; фрезоване на асфалтобетоно-
ва настилка 4 см; профилиране на банкети; пре-
воз земни почви със самосвал на 3 км; изкърпване 
на единични дупки с неплътна смес с деб. 4 – 6 см; 
доставка и полагане на асфалто-бетон – плътна 
смес, с деб. 4 см. Изпълнението на СМР ще се 
извършва съгласно изискванията и указанията на 
възложителя и при спазване на всички действащи 
технически нормативи. Количествата ще се до-
казват с протокол за действително извършени 
СМР, като стойността не трябва да надвишава 
предвидените средства.
Краен срок за изпълнение: Продължителност в 
дни – 90
Срок за получаване на документация за учас-

тие: 07.03.2014 г. Час: 16:30 
Срок за получаване на оферти или заявления за 

участие: 14.03.2014 г. Час: 17:00
Отваряне на офертите: Административната 
сграда на Община Карнобат, ет. 2
Дата: 17.03.2014 г. Час: 10:00
За контакти: Маргарита Падарева, Иван Игна-
тов
Факс: 0559 27165
Адрес: бул. „България” № 12
Адрес на възложителя: http: // karnobat.acstre.com 
Телефон: 0559 29126; 0559 29147
E-mail: municipality_karnobat@abv.bg

От 5 до 7 март в ИЕЦ София Виа 
Експо организира ежегодното изложение 
и  конференция за Югоизточна Европа. 
Тази година изявата се отличава със 
силно международно участие на изло-
жители от 18 държави. Те ще покажат 
реални решения за намаляване на енер-
гийната консумация и енергопотребле-
нието в транспорта чрез конверсия на 
превозни средства с бензинов двигател 
в електромобили, системи за собстве-
но енергийно производство, икономично 
осветление, уреди за отопление, охлаж-
дане и вентилация. Като тенденция се 
откроява интересът към популяризира-
не на технологиите за оползотворяване 
на био отпадъците и генериране на био 
енергия. В областта на енергията от 
отпадъци няколко изложители от Испа-

ния, Дания и Швейцария ще запознаят 
посетителите със своя опит. Сред екс-
понатите ще видим асансьорни уредби, 
компоненти, товарни платформи и др., 
подходящи за реализиране на проекти 
на жилищни и офис сгради, магазини и 
складови помещения. На Австрийския 
павилион водещи компании ще демонс-
трират разнообразие от оборудване за 
рециклиране, компостиране, третиране 
на отпадъци, както и съдове за събиране. 
В паралелната конференция 46 лектори 
от цяла Европа ще презентират успешни 
практики и новите промени в европейско-
то законодателство. Интересен акцент 
е темата за интелигентните градове: 
нулево енергийни сгради, зелени покривни 
пространства, мобилност, улично освет-
ление и контрол на кръстовищата и др.
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Водещите технологии ще са решаващи
Страницата 
подготви 
Людмил Митакев

Космическите държави 
тайно или явно вече водят 
яростно съревнование за 
Луната. Изкуственият 
спътник на Земята скоро 
ще се превърне в огромна 
строителна площадка, къ-
дето решаваща роля ще 
има иновационната мощ.

Колкото и да е изненад-
ващо, засега водят китай-
ците. От десет години те 
изпълняват програма, кръс-
тена на богинята Чанъе, 
която отлетяла на Месе-
чината. Плановете на Под-
небесната империя са към 
2030 г. Китай да е водещ в 
космическите технологии 
и дори да изпрати експеди-
ция до Марс. Те започнаха 

колонизацията с две сонди, 
а сега с третата на спът-
ника кацна и луноходът 
„Нефритеният заек”. През 
2025 г. тук ще пристигнат 
тайконавти - китайското 
название на космонавти.   

Американците отдав-
на мечтаят за триумфал-
но завръщане на Луната. 
Националната агенция за 
космически изследвания 
на САЩ (НАСА) е насочила 
вниманието си към изграж-
дането на постоянна база. 
Иновациите за нейното 
създаване се творят на 
Международната космиче-
ска станция (МКС), затова 
основният ресурс поне до 
2020 г. ще бъде съсредото-
чен там. 

Японците разчитат 
да построят на еквато-
ра на светилото огромна 

соларна станция за добив 
на електроенергия с мощ-
ност, равна на десет АЕЦ. 
Няколко години те изпълня-
ват програма за 2,2 млрд. 
долара, която ще им позво-
ли през 2015 г. тяхна раке-
та да достави на планета-
та модули, управлявани от 
роботи. Те ще се заемат 
със строителството на 
база в района на Южния 
лунен полюс. Към 2020 г. в 
нея ще се заселят първи-
те японски изследовате-
ли. Може би именно те ще 
осъществят проекта на 
компанията Shimizu за пояс 
от соларни инсталации 
с дължина 11 хил. и шири-
на 400 км. Той трябва да 
доставя на Земята около 
13 хил. теравата ток с по-
мощта на микровълни или 
лазери.

Руската космическа 
агенция (Роскосмос) е по-
консервативно настрое-
на. Техните планове са за 
обитаеми бази на Луната 

през 2050 г. Дотогава ще 
се разчита на изследвания 
чрез пет космически кораба 
от серията „Луна”. Най-ве-
роятно след десет години 

Ако искате да увеличите с 20% възможностите 
на пътищата, то те трябва да се проектират само 
с десен завой, твърди д-р Джой Хамър. Професорът 
по гражданско и пътно строителство в Университе-
та на Северна Каролина и неговият екип са стигнали 
до извода, че перфектно проектирани суперулици мо-
гат да съкратят значително времето за придвижва-
не, като същевременно намаляват драстично инци-
дентите и задръстванията. Изследванията в реално 
време показват, че автомобилите от страничните 
улици не трябва да се включват в движението чрез 
ляв завой. Те се пренасочват и първо трябва да на-
правят десен, след което да обърнат посоката с още 
една маневра.

Въпреки че това на пръв поглед изглежда доста 
разточително, в крайна сметка се оказва, че води до 
значително съкращаване на времето за придвижване. 
Шофьорите не са принудени да чакат дълго, за да 
направят ляв завой. 

„Установихме, че при този тип организация има 
46% по-малко пътни произшествия и 63% по-малко 
пострадали“, обяснява изследователят.

Данните са събрани от улици, проектирани по 
този начин в Северна Каролина. Идеята за подобна 
организация се е появила преди повече от 20 години, 
но до момента не е била подробно изследвана. 

Секретен план на по-
лицейските органи в общ-
ността предвижда създава-
нето на технология, която 
ще изключва двигателя на 
автомобилите дистанцион-
но. Информацията е на бри-
танския вестник „Дейли 
мейл“, който се позовава на 
свой анонимен източник.

Изтекли в публичното 
пространство документи 
разкриват схеми за инова-
ция, чрез която оператор в 
контролна зала ще може да 

спира от разстояние пода-
ването на гориво към двига-
теля на колата и да контро-
лира процеса на запалване.

Така технологията, коя-
то може да бъде завършена 
в рамките на десетилетие, 
ще позволи на полицията 
ефективно да следи движе-
нието на дадения автомо-
бил и да го спира от раз-
стояние при необходимост.

Критиците на тези пла-
нове моментално ги окачес-
твиха като драконовски. Те 

контрираха с въпроса дали 
ползването на подобно ус-
тройство ще бъде оправда-
но, ако се окаже, че то при-
чинява катастрофи.

По информация на „Дейли 
телеграф“ планът за създа-
ването на универсалната 
джаджа е бил одобрен по 
време на среща на висши 
европейски служители в 
Брюксел. Според изданието 
технологията трябва да 
бъде разработена напълно 
до 2020 г.

Американски и германски учени по случайност направиха откри-
тие, което ще бъде записано в Книгата на рекордите на Гинес за 
2014 г. Те създадоха най-тънкото стъкло в света с дебелина едва 
два атома.

Специалистите от университетите в Корнуел, САЩ, и Улм, Герма-
ния, работили рутинно върху създаването на графен. Листовете на 
един от най-тънките материали в света са направени от въглеродни 
молекули в шестостенна структура с дебелина един атом. Проучвайки 
графена под електронен микроскоп, изследователите забелязали върху 
него замърсяване. Но при по-внимателен анализ се оказало, че това е 
стъкло, направено от атоми на кислорода и силиция. То вероятно се е 
образувало в момента, в който инцидентно нахлуване на въздух накарало 
листовете медно фолио, необходимо за структурирането на графен, да 
реагират със стените на пещта. Въпросните облицовки били направени 
от кварц – минерал, който съдържа силиций и кислород.

Откритието ще хвърли повече светлина върху свойствата на стък-
лото. Повечето от веществата в твърдо състояние с висока здрави-
на и твърдост притежават атоми, подредени в стройна решетъчна 
структура. Такива например са металите. За разлика от тях стъклото 
също получава голяма твърдост, без атомите му да се подреждат в 
строен ред, приличайки повече на тези в течностите.

По своята структура новооткритият материал прилича на теоре-
тичните модели от 30-те години на миналия век, отчитат учените. 

Трансформация ще позволи от 
цимент да бъдат създадени цял клас 
нови материали и технологии. Меж-
дународен екип учени успя да открие 
метод, който би превърнал течния 
цимент в полупроводник.

С експеримента изследователи-
те демонстрират уникален начин за 
създаването на хибрид между метал 
и стъкло, който съчетава положител-
ните качества и на двата материала. 
В това число влизат по-добра устой-
чивост на корозия от традиционните 
метали, по-ниска чупливост от обик-
новеното стъкло, проводимост, ниска 
загуба на енергия в условия на маг-
нитни полета и не на последно място 
– лесна обработка и формоване.

Всичко това циментът успява да 
направи благодарение на процес, из-
вестен като улавяне на електрони 
– феномен, наблюдаван до момента 
единствено в някои от разтворите 
на амоняка. Обяснението как цимен-
тът успява, би довело до превръщане-
то на други материали с изолационни 
свойства в полупроводници. Така ще 
се отвори пътя за приложението му 
в електрониката за създаването на 
резистори от тънки филми, използва-
ни при течно-кристалните дисплеи, 
защитни покрития и дори компютър-
ни чипове.

на изкуствения спътник 
отново ще се приземи 
руски луноход, а след още 
пет може да пристигне и 
първата експедиция от из-
следователи.

Европейските планове 
за усвояване на най-близ-
ката до Земята планета 
са още по-скромни. През 
2018 г. от космодрума във 
Френска Гвиана ще излети 
космически кораб на ЕС с 
апаратура за изследване 
на района на Южния полюс 
на спътника. Резултатите 
трябва да подскажат реше-
ния за създаване на обита-
ема база.   

Изненадващо в състе-
занието се намеси и Индия, 
която през 2016 г. плани-
ра да стане четвъртата 
страна след Русия, САЩ 
и Китай, изпратила свой 
луноход на спътника. Това 
би могло да стане с кораба 
„Чандраян 2”. 

Китайският луноход е пълен с чудеса на техниката

Какви ли още изненади готви графенът?

Изследванията на хибрида са положителни
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Унгария разширява своята „Пакш”

Страницата подготви 
Людмил Митакев

Правителството на Полша 
прие програма за развитие на яд-
рената енергетика, която пред-
вижда построяването до 2024 г. 
на първата в страната АЕЦ и до 
2035 г. - на втората.

Документът съдържа списък 
от задачи, сред които са прие-
мане на съответните закони, 
модернизация на електропре-
носната система, създаване на 
надзорен орган, подготовка на 
специалисти.

Първо ще бъде избрана пло-
щадката и сключен договор с 
доставчика на технологията. 
През следващите две години се 

предполага да бъде изготвен 
технико-икономическият анализ  
и да се направят всички необ-
ходими съгласувания. В третия 
етап се планира построяването 
и пускането в експлоатация на 
първия енергоблок.

Междувременно стана ясно, 
че полските власти са взели 
решение за мястото на стро-
ителството на първата АЕЦ в 
страната. Тя ще бъде в Помор-
ското воеводство. Скоро време 
експертите ще започнат анализ 
на местността и околната сре-
да. Самата площадка за строежа 
на централата трябва да бъде 
определена до края на годината. 
Първоначално специалистите ще 
изследват района около Гневино и 
Хочево. Избраният участък тряб-
ва да бъде максимално стабилен, 

за да не влияят природните ус-
ловия на работата на блоковете.

Заслужава да се отбележи, 
че по данни на проучване на об-
щественото мнение местните 
жители са се оказали доста-
тъчно лоялни към бъдещата По-
морска АЕЦ. Напълно подкрепят 
реализирането на проекта 76% 
от гражданите на Гневино и 51% 
от тези на Хочево. Идеята се 
одобрява от 61% от население-
то на Полша. Планира се стро-
ителните работи да започнат 
през 2018 г.

Междувременно парламентът 
на Унгария одобри споразумение-
то с Русия за изграждането на 
два реактора в АЕЦ „Пакш”, която 
е единствената в страната.

Унгария ще получи 10 млрд. 
евро заем от Москва, които се 

равняват на около 80% от су-
мата, необходима за строител-
ството. Комплексът осигурява 
около 40% от електроенергията 

на страната. Според правител-
ството разширяването ще нама-
ли енергийната зависимост от 
чуждестранни източници.

Полската АЕЦ ще бъде в северната част на страната и ще има два 

реактора

След две десетилетия в столи-
цата на Великобритания ще има над 
200 кули с височина над 20 етажа, 
като 150 от тях ще бъдат жилищни 
сгради. Прогнозата е на архитек-
турното студио Hayes Davidson, 
чийто екип изготви поредица от 
модели, основаващи се на идеите 
за развитието на британския ме-
гаполис.

Плановете на вече проектира-
ните и очаквани нови постройки ще 
бъдат представени по време на из-
ложба, озаглавена London's Growing...
Up. Експозицията, която се открива 
на 3 април, е посветена на високите 
сгради в града, които са се появили 
от 1960 г. насам, но също и на тези, 
които ще бъдат построени в близко 
бъдеще. 

„При положение, че населението 
на Лондон непрекъснато се увели-
чава, а развитието на мегаполиса 
прави зелените площи все по-не-
достатъчни, ще трябва да увели-
чим гъстотата му“, смята Питър 
Мъри, който е председател на New 
London's Architecture - независим фо-
рум за обществени дебати, посве-
тени на архитектурното развитие 
на града.

Финансираната от правител-
ството организация за съхранява-
не на културното и историческо 
наследство English Heritage от своя 
страна отправи призив към кмета 

на Лондон Борис Джонсън да затег-
не правилата за строителство, за 
да ограничи изграждането на тол-
кова небостъргачи. „Ние не сме 
против високите сгради, защото 
те винаги са играли роля в история-
та на града. Но това е много голям 
обем ново строителство, а пове-
чето хора нямат представа, че то 
предстои да се случи“, коментира 
Найджъл Баркър от English Heritage.

Питър Мъри контрира, че висо-

ките жилищни постройки са особе-
но популярни сред чуждестранните 
купувачи. Това е отражение на фа-
кта, че Лондон вече е мегаполис. 

Чуждестранните инвеститори 
масово насочват парите си към па-
зара на имоти във Великобритания, 
което повишава цените. На фона на 
прогнозите, че населението на бри-
танската столица ще се увеличи с 
2 млн. души до 2030 г., има спешна 
нужда от още жилища.

Четирилентов булевард в Мос-
ква се превърна в парк за разходки и 
колоездене, със специални павилиони 

за художници, фонтани и безброй 
пейки и места за отдих. Проектът 
за преобразяването на крайбрежна-

та улица „Кримский“ е на архитек-
турното студио от Великобритания 
Wowhaus.

Новата градина, разположена 
по южния бряг на река Москва, се 
свързва с Парка на културата и Цен-
тралния дом на художниците.

Бившата улица е разделена на 
четири зони, посветени на различ-
ни занимания. Те са свързани с въл-
нообразни елементи, така че всеки 
пешеходец и колоездач да преминава 
незабелязано и с удоволствие през 
тях.

Лятото вълнообразните елемен-
ти, които са на различни нива, мо-
гат да бъдат използвани не само за 
разходки, но и за каране на велоси-
педи и ролери, докато зимата точно 
тези места се идеални за спускане 
с шейни или за каране на кънки. В 
новия парк има и открита сцена.

Китай безапела-
ционно оглавява кла-
сацията на Книгата 
на Гинес за рекордите 
във високоскоростния 
железопътен транс-
порт. Страната вече 
е изградила мрежа, която свързва 100 града. Тази 
година с още десетки милиарди долари ще се удвои 
размерът на системата. 

Поднебесната империя отделя сериозно внима-
ние на модерната мрежа, за която повечето държави 
само могат да мечтаят. В момента страната има 
хиляда високотехнологични влака и 9600 км специ-
ални трасета. Този транспорт е алтернатива на 
въздушния. Пътниците изминават 1300-те км между 
Пекин и Шанхай с невероятна скорост за по-малко 
от пет часа.

Американският водещ архитект Франк Гери ще 
строи в центъра на Берлин най-високата жилищна 
сграда в Германия. На Александерплац, в точката 
на пресичане между Хекишер маркт, Фридрихсхайн 
и Мите, ще бъде издигнат небостъргач с височина 
150 м. В него ще има около 300 апартамента в типич-
ния за Гери стил. Освен това е предвидено и приютя-
ването на дизайнерски хотел. Проектът на студиото 
спечели международен архитектурен конкурс. 

Франк Гери е представител на деконструкти-
визма. Той получава престижната награда „Прицкер” 
за специфичния си стил с екстравагантни извити 
форми, разчупена геометрия и нестандартни плос-
кости. Едни от най-известните сгради на твореца 
са музеят „Гугенхайм” в Билбао и Танцуващата къща 
в Прага.

Възобновено бе строителството на „Сърцето на 
Европа” в Дубай. Комплексът е част от изкуствения ар-
хипелаг „Светът” и е първият проект от него. Кварта-
лът от луксозни хотели и вили обхваща няколко малки 
острова. Крайният срок за завършването му е 2016 г. 

Повече от 200 изкуствени острова с обща площ 
над 60 кв. км съставят „Светът”. Той е разположен в 
Персийския залив на около пет км от континентален 
Дубай. Архипелагът беше завършен през 2008 г., но 
заради финансовата криза строителството на него 
беше отложено. Според анализатори размразяването 
на проекта „Сърцето на Европа” вероятно ще насърчи 
и други инвеститори да се върнат на островите. 
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ФИЛМ НА СЕДМИЦАТА

КНИГА НА СЕДМИЦАТА

Страницата 
подготви
Мартин Динчев

Фотографът на в. „Строи-
тел” Денис Бучел откри своята 
дебютна изложба в софийския 
ZoomBox Center. В експозицията 
Dog’s life десетки бездомни куче-
та сякаш проговарят пред него-
вия обектив. 

Денис разказа, че създаване-
то на цикъла от фотографии е 
започ нало преди 7 години в Из-
раел, когато все още не е се е 
занимавал професионално със 
снимане: „Докато вървях по една 
уличка, видях куче. Спрях се и го 

снимах. После се появи следва-
щото и следващото, и следва-
щото... Животът ме е научил 
да различавам човек от човека, 
като почти никога усещането не 
ме подвежда. Има добри и лоши, 
тъжни и весели, благородни и за-
вистливи кучета. Точно както и 
при хората. Напоследък, когато 
снимам, предпочитам кучетата 
пред хората. Те не лъжат. И не 
принадлежат на никого освен на 
себе си. Свободни са и това ги 
прави различни“. Денис сподели 
също, че за него тези кучета 
не са бездомни, а свободни: „На-
дявам се един ден пак да бъдат 
свободни, но някъде вкъщи”.

Доц. Росен Коларов пък споде-
ли, че посланието, което Денис 

Мелани Бенджамин 
посвещава времето си на 
театъра и отглеждането 
на двамата си синове, ко-
гато на 37-годишна въз-
раст осъзнава, че никога 
не е късно да промениш 
живота си, и започва ра-
бота като журналист. В 
продължение на години 
пише статии за регио-
нални вестници и списа-
ния, преди да се осмели да 
създаде първия си роман 
– история, вдъхновена от 
действителни случаи и 
личности. Истински успех обаче постига с третия опит 
– „Жената на авиатора“, който още с появата си попада 
в класацията за бестселъри на „Ню Йорк Таймс“. Докато 
извършва проучванията си за романа, авторката си дава 
сметка колко малко хора са запознати с истината за 
живота на Ан Линдберг. Това я мотивира да разкаже ис-
торията й и да открехне завесата на брака й с любимеца 
на Америка Чарлс Линдберг.

„Жената на авиатора” ни среща с 21-годишната дъ-
щеря на американския посланик в Мексико, която прекар-
ва по-голямата част от живота си в сянката на баща 
си и красивата си по-голяма сестра. Ан е възпитаничка 
на престижния университет „Смит“ и тайно мечтае за 
писателска кариера. Баща й поканва любимеца на Амери-
ка – полковник Чарлс Линдберг, да им гостува за коледни-
те празници. Младият авиатор извършва първия полет 
без кацане над Атлантическия океан и невероятното 
постижение го превръща в герой и му спечелва обожа-
нието на целия американски народ. Очарована от слава-
та и величието му, Ан смята, че именитият пилот дори 
не я е забелязал, но той се оказва привлечен именно от 
деликатността и скромността й. Само няколко месеца 
след първата им среща й предлага брак, а сватбата им 
превръща Ан в знаменитост, чийто личен живот е от 
огромен интерес за медиите. Тя става първата жена 
пилот на безмоторен самолет в Америка и дясна ръка 
на Чарлс, с когото се впускат в незабравими приключе-
ния. Въпреки големите си лични постижения Ан остава 
в сянката на прочутия си съпруг, който постепенно се 
отдалечава от нея. 

На 50 години Ан изпитва потребност да бъде нещо 
повече от жената на авиатора и майка на шестте му 
деца. Тя осъзнава, че животът предлага неограничени 
възможности за промяна и че никога не е късно да изво-
юваш независимостта си.

Легендарната хевиметъл 
група Iron Maiden ще свири за 
трети път в България през 
лятото. Изключително ус-
пешното турне на бандата 
Maiden England World Tour за-
почна с 34 концерта в САЩ 
и Канада през юни 2012 г. и 
продължи през следващата 
година в Европа и Латинска 
Америка. През лятото на 
2014 г. култовата шестор-
ка ще се завърне на Стария 
континент, като една от спирките им ще 
бъде в София. Датата е 16 юни, а залата 
– „Арена Армеец“.

„На нас ни доставя огромно удоволст-
вие да свирим в България и сме развъл-
нувани, че ще докараме Maiden England в 
София. Не сме били тук от 2007 г. и ня-
маме търпение да видим страхотните си 
фенове отново“, споделя фронтменът на 
англичаните Брус Дикинсън. „За обикол-
ката си през 2014 г. малко сме изменили 
сетлиста, за да включим колкото се може 
повече от музиката ни от 80-те. А и ве-
роятно това ще е последният път, в кой-
то ще изпълним някои от тези песни на 
живо“, разказва той.

Музикантите обещават, че ще предло-
жат мащабно светлинно шоу и оформле-
ние на сцената, различни превъплъщения 
на Еди, множество пиротехнически ефек-
ти и други изненади. „И тъй като това е 
финалната част от турнето, ще е много 

повече от честване, тъй като то отбе-
лязва края на един период за нас и смята-
ме да направим шоу, което почитателите 
ни никога няма да забравят“, обещава во-
калистът.

Мениджърът Род Смоулууд допълва: 
„Турнето Maiden England 2013 беше изклю-
чително посещавано. Заради големия ин-
терес на феновете решихме да направим 
още няколко концерта в Европа. Този път 
обиколката ни ще е по-кратка, тъй като 
в края на годината и през следващата ни 
предстои да се концентрираме върху нещо 
съвсем ново. Турът ни това лято ще е и 
последният със сетлист, базиран на хито-
вете на Iron Maiden от 80-те. Ще добавим 
някои ключови парчета от 90-те, така че 
не пропускайте да ги чуете на живо“.

Билетите за концерта са в продаж-
ба в разпространителската мрежа на 
Ticketpro, като цените им са между 60 и 
140 лв. 

Джордж Клуни е бил вдъхновен да на-
прави „Пазители на наследството” не 
само заради вълнуващото и драматично 
действие, но и защото този филм беле-
жи рязък завой от последната му творба 
като режисьор – „Маската на властта”. 
„През годините направихме някои цинични 
ленти, но като цяло не сме такива. Исках-
ме да заснемем филм, който да е ясен, 
старомоден и да има позитивен 
развой”, споделя холивудската 
звезда. 

Клуни се завръща на режи-
сьорския стол, за да разкаже ис-
торията на малка група худож-
ници, изкуствоведи, архитек ти 
и музейни куратори, които си 
поставят задачата да спасят 
милиони произведения на изку-
ството. Това са мъже, които са 
далеч над възрастта да бъдат 
призовани в армията. Те тръг-
ват на това приключение, за-
щото разбират, че културата 
може да бъде унищожена. 

„Историята разкрива Вто-

рата световна война по начин, който ни 
дава още една гледна точка”, казва Кейт 
Бланшет, която играе Клер Симон – же-
ната, която държи ключа към тайното 
местоположение на хиляди безценни пред-
мети на откраднато изкуство. „Тези мъже 
са били подтиквани от много възвишен 
идеал. Толкова много от произведенията, 
които ние приемаме за даденост в най-
големите музеи в света, са били върнати 
от тази група хора. Това е почти невъз-
можна задача, изпълнена по един абсурден 
начин: цивилни хора отиват на фронто-
вите линии и молят генерали да спрат 
бомбардировките по определена църква 
или област, за да се спаси един прозорец 
или скулптура, или стенопис. Няма начин 
да не се чудиш как са били в състояние 
да спасят каквото и да е. Това е изклю-
чителен, безкористен подвиг в името на 
историята“.

Десетки бездомни животни сякаш проговарят 
пред обектива на Денис Бучел
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Билетите за шоуто в „Арена Армеец” струват 
между 60 и 140 лв.

праща с тази изложба, не 
е само анималистично, за-
щото тези животни, по-
ставени в градска среда, 
имат нужда от нормално 
отношение. „Пожелавам 
му да следва нишката на 
хуманизъм, пречупен през 
различните негови визии”, 
добави той.

Събраните средства 
от благотворителната 
изложба ще бъдат даре-
ни на Animal Rescue Sofia 
и техните 200 кучета за 
създаването на истински 
ефективен, хуманен и ев-
ропейски приют за без-
домни кучета в София.

Dog’s life може да бъде 
разгледана до 12 март в 
ZoomBox Center (София, 
ул. „Александър Фол“ № 2).
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50%

1. ПЪРВА СТРАНИЦА – ЛОГО 

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

2. ВЪТРЕШНИ СТРАНИЦИ – РЕКЛАМНИ КАРЕТА

Цяла страница 1000 лв.

1/2 страница  500 лв.

1/4 страница  250 лв.

1/8 страница  125 лв.

3. ПУБЛИКУВАНЕ НА ПОКАНА ЗА СЪБИТИЕ

Максимален обем 1/2 страница 500 лв.

За контакти: 

0888 55 39 50 – Ренета Николова

0884 20 22 57 – Калоян Станчев

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

Размер  225х48 пиксела
Цена 150 лв./ месец

6. ПУБЛИКУВАНЕ НА МАЛКИ ОБЯВИ

Цена за 10 кв. см 20 лв. 

7. ВЛОЖКИ до 50 г, до А4

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

ОБЕМНИ ОТСТЪПКИ:

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

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

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

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

Забележка: Посочените цени не включват ДДС.

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

Вестник „Строител“ предлага и:

професионално фото- и видеозаснемане  
на обекти и събития 

изготвяне на рекламни видеоклипове и 
презентационни филми 

предпечат и печат на рекламни материали,  
албуми, книги 

организиране и отразяване на събития
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The construction of the Northern 
speed tangent should be completed 
by the autumn of 2015. The period is 
15 months, said Minister of Regional 
Development Desislava Terzieva and 
Chairman of the Board of Road Infra-
structure Agency Eng. Stefan Chai-
kov during the signing of contracts 
for provision of grants for design and 
construction and supervision of the 
Northern speed tangent of Sofia. The 
total length of the stretch is 16.54 km. 
The project is Lot 70 of OP “Regional 
Development”, co-funded by the Euro-
pean Regional Development Fund and 
the national budget. Minister Terzieva 
noted that the project is extremely 
important for the capital city and has 
been chosen to save funds under OP 
“Regional Development” which other-
wise the country would lose. 

The value of the contract for design 
and construction of the project is BGN 
149,999,999 excluding VAT. Contrac-

tor is the consortium HPVS-SST which 
includes Hydrostroy AD, Patni Stroezhi 
Veliko Tarnovo AD, Patinzheneringstroy 
AD, Patstroy Burgas Ltd and Vodstroy 
98 AD. On behalf of the builder the 
contract was signed by the manager 
of the consortium Eng. Nikolay Pashov. 

“The Northern speed tangent is a 
major road project for Sofia and the 

country because in it cross Trakia, 
Hemus and Lyulin motorways and the 
road Sofia –Kalotina.  The site is not 
part of the Trans European transport 
network but provides connectivity be-
tween several international corridors 
– 4, 8 and 10. The traffic to and from 
Greece, Romania, Macedonia and 
Serbia goes along it,” said Eng. Chai-

kov to journalists. 
The site passes through the lands 

of Sofia districts Trebich, Iliyantsi, Ben-
kovski, Malashevtsi, Orlandovtsi and 
Vrazhdebna. The construction of six 
lanes is provided, 3 in each direction. A 
total 19 large facilities will be built and 5 
road junctions. The route crosses also 
three rivers – Kakach, Vladaiska and 
Perlovskа, 20 electricity and gas and 
20 water networks. 

The planning of the site begins 
immediately after the signing of the 
contract and the construction works – 
in the summer. A contract was signed 
also between Eng. Chaikov and Dimitar 
Marikin – representative of association 
SZS Technos – SZS Bulgaria. It is for 
construction supervision of the tangent. 
Its value is BGN 735,000 excluding VAT. 
In the association are included SZS 
Bulgaria Ltd and SZS Technos SA. 

Meanwhile in front of the RIA 
building once again protested citizens 

whose lands should be expropriated 
for construction of the Northern speed 
tangent at fixed prices from on average 
BGN 0.85 per square m. 

Desislava Terzieva commented 
that as a minister she has no power 
to determine another, higher price 
and people should defend their rights 
in court, hoping this will not delay the 
implementation of the project. She re-
called that expert assessments were 
made during the GERB ruling. “The 
only body that can rule on this case is 
the Supreme Administrative Court and 
I hope this will happen in the next four 
months,” said Eng. Chaikov. “The can-
cellation of the decision of the Council 
of Ministers and the preparation of a 
new assessment will not change al-
most anything because we run the 
risk those who are satisfied now, with 
the use of new market analogues to 
remain dissatisfied,” explained Eng. 
Chaikov. 

Participants in the construction exhibi-
tion BAUTEC 2014 in Germany became 
clear. At our national booth in Messe Ber-
lin on a total exhibition area of 100 square 
m its products and services will present 
the following companies: ARP Ltd – Plov-
div (steel fire-proof doors), Djodi Trade Ltd 
– Sofia (facade scaffolding, mechanical 
and safety products for construction), “Di 
pools Bulgaria Ltd– Burgas (design, con-
struction, maintenance and repair of swim-
ming pools, baths, saunas, jacuzzis, SPA), 
Elegant LT Ltd– Sofia (PVC and aluminum  
windows and doors,  security blinds and 
shutters, vertical and horizontal interior 
shutters, nets against insects), Marin Ba-
turov Ltd – Sofia (Gloria gneiss cut stone 
for coverings, polygonal tiles for covering, 
gneiss glitz, Gloria gneiss, Gloria mosa-
ics ), Mramor Riolit B AD  – Bratsigovo 
(products of natural stone rhyolite, rhyo-
lite glitz for facades and vertical cover-
ings,  massive rhyolite stairs, rhyolite floor-
ing, parts suitable for gardens and paths), 
Stoa Ltd– Sofia (system for attachment 
of ventilated facade cladding of different 
materials TEKTA ).

The national participation in BAUTEC 
2014 is organized by the Executive Agency 
for Small and Medium-sized Enterprises 
(EASME) under the project for promo-
tion of export, financed by the European 
Regional Development Fund through Op-
erational Program “Competiveness” 2007 
– 2013.

By the project funds EASME takes 
the costs of participants for renting space, 
design and construction of a booth, hire 
of equipment and furnishing, registration 
of exhibitors, publishing a catalogue and 
advertising of the participation. 

7 companies 
represent 
Bulgaria at 
BAUTEC 2014

The Bulgarian Con-
struction Chamber and 
the BCC regional of-
fices in Sofia and Bur-
gas organize a two-day 
seminar discussion on 
the most relevant is-
sues for development 
of the industry. It will be 
held in Hisarya. Special 
guest of the event will 
be Deputy Minister of 
Regional Development 
Eng. Miroslav Maznev. 

During the forum 
will be discussed prob-

lems and prospects in the implementation of projects for develop-
ment of road infrastructure and sanitation of old buildings. Difficulties 
in absorption of EU funds in the previous programming period and 
measures to overcome them will be identified. Opportunities for the 
industry in the new programming period 2014-2020 will be discussed. 
Innovation and economy of resources and fuels in construction are 
also on the agenda of the seminar. Zlatko Stefanov – junior expert 
in Programming, evaluation, information and publicity department at 
MRD and Eng. Todor Stoyanov, chief expert in Monitoring and report-
ing department at Cohesion policy for environment directorate at the 
Ministry of Environment and Water will speak at the seminar.

More details in the next issue of “Stroitel” newspaper.

Deputy Minister Miroslav Maznev 
to be guest of BCC seminar  
in Hisarya 

Joaquim Nunes de Almeida, Director, Public Procurement, GD Internal Market and Services, 

European Commission:

Mr. Almeida, you visited Bulgaria with 

your colleagues from DG "Internal Market 

and Services". You met with representatives 

of the institutions and businesses. What are 

your impressions of the process of declar-

ing,  assignment and implementation of 

contracts in our country?

Based on the information we have at our 
disposal and that pointed out in the recent 
report of the Cooperation and Verification 
Mechanism, we can conclude that important 
shortcomings related to public contracts still 
exist in Bulgaria. During our discussions 
with the authorities, we noted their aware-
ness of the different problems and their 
willingness to improve the situation.  We 

are of the opinion that, for example, trans-
parency related to publication and award 
of public contracts in Bulgaria should be 
increased. Attention should be likewise paid 
to the prevention of contracts’ subsequent 
illegal modification. However, we hope that, 
although serious, the concerns we have 
voiced and the problems raised with the 
authorities may be overcome.

How useful for you was the meeting with 

the management of the Bulgarian Construc-

tion Chamber? Do you see opportunities for 

cooperation with the organization?

I was very pleased to see how well organ-
ized the BCC is. I think that the contact should 

be upheld and intensified. The expertise that 
the BCC could offer, for example with respect 
to standard forms and when contracting au-
thorities prepare technical specifications in 
the construction field, could be valuable for 
different participants in the procurement pro-
cess.

Mr. Kirov, what are 

the main tasks of the 

ministry in 2014?

This year is crucial in 
terms that we are enter-
ing the final stage of im-
plementation of Opera-
tional Program Transport 
2007 – 2013 and at the 
same time we start the 
new programming period 
of Operational Program 
Transport and Transport 

Infrastructure (OPTTI). This means that we should be prepared to finish the 
projects that we started but also to work on the new ones. 

Tell us about the priority projects. 

Bulgaria has undertaken that in the next programming period will be 
completed Lot 3 of Struma Motorway as a condition for financing the now 
being implemented other Lots 1, 2 and 4 of the motorway. This is the most 
difficult part and it will probably take most of the funds earmarked for road 
infrastructure under OP “Transport and transport infrastructure”. However, 
we are exploring ways to reduce its estimated value. We hope that if we save 
funds we can begin work on one of the other priority projects. Among them 
are: the tunnel under Shipka, the first Lot of Hemus Motorway and the road 
Vidin-Botevgrad. 

Petar Kirov, Deputy Minister of Transport, 

Information Technology and Communications:

OPTTI to start by the summer

in public procurement in Bulgaria
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Ски

Футбол

Сноуборд

Баскетбол

Георги Бобев, вицепрезидент на Българската федерация по ски: 

Теодор Николов

Г-н Бобев, какво трябва да се 

направи, за да се подобрят усло-

вията за развитието на зимните 

спортове в страната и в частност 

ските? 

Необходимо е България да има 
дългосрочна стратегия за зимния 
туризъм и спорт. Не случайно ги 
обединявам, те са свързани и имат 
идентични нужди в съответния ре-
гион или държава. Така че, за да има в 
България добре развит зимен спорт, 
би следвало да има и такъв туризъм. 
Засега страната разполага с три 
центъра, като не включвам Витоша, 
тъй като е в плачевно състояние. С 
тях не може да се очаква сериозно 
развитие на зимните спортове у нас.

Какви са отношенията между 

Българска федерация по ски и дър-

жавата?

Бих казал много добри. Държа-
вата помага, доколкото може. Ние 
сме най-голямата зимна федерация. 
На тези Олимпийски игри участваха 
11 наши състезатели. Като изклю-
чим волейбола, който е колективен 
спорт, едва ли има друга федерация 
в България – без значение дали в зи-
мен или в летен спорт, която може 
да класира толкова много хора за 
олимпиада. 

Държавата помага на нашата 
дейност не само за високо спортно 
майсторство, но и за редица проек-
ти, свързани с домакинства на големи 
прояви на ниво Европейска и Световна 
купа. Шеста година работим по про-
ект, по който са обучени над 15 000 
деца. Той се казва „Научи се да караш 
ски“ и се подкрепя финансово от дър-
жавата и от федерацията във всички 
големи ски центрове в България. 

Как протича  работата с 

подраст ващите? 

Федерацията подкрепя верига от 
състезания в алпийските ски, която 
се ползва с много голям интерес. Тя е 
за деца между 6 и 12 години, с над 10 
спускания в рамките на сезона, като 
вече се проведоха три от тях. 

Как бихте коментирали пред-

ставянето до момента на нашите 

състезатели на Олимпиадата в 

Сочи? 

Оставям коментарите за след 
Олимпийските игри. Те безспорно 
са най-високият форум, на който 
спортист може да се изяви. Разби-
ра се, трябва да отчитаме възмож-
ностите на нашите състезатели, 
да не ги натоварваме със свръхо-
чаквания. В последните 10-15 годи-
ни продължаваме с инерция от ми-
налото, когато гоненето на точки 
и медали беше висок държавен 
приоритет. Самият спорт днес е 
много по-конкурентен, по-професи-
онален. Развитите ски държави и 
изобщо  – страни със зимни спор-
тове, имат огромни бюд жети за 
подготовка на състезателите, с 
които ние не можем да се мерим. 
Затова трябва да сме реалисти 

по отношение на целите, 
които си поставяме. 

Какви други големи 

участия предстоят на 

българите през 2014 г.? 

Ще бъде ли проведено го-

лямо състезание у нас?

През март има още 
няколко световни и евро-
пейски купи, в които на-
шите топ състезатели 
във всичките спортове ще 
вземат участие. Предсто-

ят държавните шампионати пак през 
март, има още едно състезание по 
сноуборд, което е Европейска купа по 
слоупстайл – нова олимпийска дисци-
плина. Ще сме домакини за Европей-
ската купа в Пампорово – в средата 
на следващия месец.

Казват, че зимният туризъм 

е съвместим с екологията. Само  

у нас като, че ли се създава излишно 

напрежение. Така ли е?

Абсолютно. Балансът е намерен в 
държави, които са много по-развити 
от България и в законово, и в екологич-
но отношение. Едва ли някой може да 
упрекне страните около Алпите - Гер-
мания, Италия, Франция, Швейцария, 
че нямат добро екозаконодателство 
и не го спазват, но нещата там се 
движат в хармония между различни-
те интереси. Не бива да се забравя, 
че зимният туризъм е един от най-
скъпите. Той носи най-много доходи 
за държавите и регионите, където 
се практикува, и е сериозен фактор 
във формирането на БВП.  Швейцария 
например е държава, на която може би 
целият свят се стреми да подражава. 
Тя е с територия 40 000 кв. км, около 
половината е планинска и има 2500 
лифтови съоръжения.

Българската състезателка по сноуборд Алек-
сандра Жекова остана 5-а във финала на дисципли-
ната сноубордкрос от Олимпийските игри в Сочи. 
Тя бе на една ръка разстояние от исторически 
медал за страната ни. През целия ден показа фан-
тастична форма и във финалното състезание се 
движеше в позиция за бронзов медал, но малко преди 
края му бе жестоко изблъскана от италианката 
Микела Мойоли, която я връхлетя в гръб, и това я 
лиши от отличие. Мойоли бе дисквалифицирана, но 
в крайна сметка може би отне единствения шанс 
на страната ни за медал от Олимпиадата.

Преди това Жекова завърши на 11-о място в 
квалификациите с време 1:24.29 минути, в своя-
та 1/4-финална серия отново показа класата си 
и остана втора (зад Самкова), което й бе напълно 
достатъчно, за да продължи в следващата фаза. 
На 1/2-финалите Сани пак бе втора, като двете с 
лидерката Малте бяха разделени от едва няколко 
сантиметра в полза на канадката. Уви, именно на 
финала малшансът споходи родната ни надежда и 
така тя и не успя стигне до медал. Шампионка в 
дисциплината стана Ева Самкова от Чехия. По-
четната стълбица допълниха канадката Доминик 
Малте и възползвалата се от падането на Жекова 
французойка  Клое Треспьош, която грабна бронза.

„Чувствам се щастлива и горда, радвам се, че 
обединих много хора в името на победата“, заяви 
българката след състезанието. Тя смята, че няма 
място за гняв и животът продължава. Чуждестран-
ни медии пък посъветваха бащата на Сани - Вик-
тор Жеков, който е и неин треньор, да подаде кон-
тестация за умишлено събаряне. Тандемът обаче 
е категоричен, че въпросът е приключен.

Отборите на Барселона и ПСЖ по-
стигнаха чисти победи и са на крач-
ка от класиране за 1/4-финалите на 
Шампионската лига. Момчетата на 
Тата Мартино надиграха Манчестър 
Сити като гости с 2:0 в първото го-
лямо дерби от елиминационната фаза 
на турнира. Провалът най-вероятно ще 
означава край на участието на „граж-
даните” в най-силния клубен турнир 
по футбол за този сезон. Двата тима 
изиграха равностойно първо полувреме, 
в което каталунците в типичен свой 
стил владееха повече топката. Хората 
на Мануел Пелегрини пък може да съжа-
ляват, че дадоха шанс на своя съперник 
и не погледнаха по-смело към негова-

та врата, а на почивката 
резултатът бе 0:0. През 
втората част английски-
ят вицешампион, разпола-
гащ с убийствен състав 
и намиращ се във върхова 
форма, рухна срещу шампи-
она на Испания. В 53-тата 

минута Мартин Демикелис спря чисто 
голово положение на Лионел Меси сре-
щу Джо Харт и получи директно червен 
картон, а съдията отсъди дузпа, която 
Меси сам реализира за 0:1. При наруше-
нието останаха леки съмнения дали 
контактът не е бил извършен точно 
на границата на наказателното поле, 
но връщане назад нямаше. Въпреки че 
Сити реагира нелошо и опита да се 
върне в мача най-вече с отлични изяви 
на Давид Силва, Фернандиньо и защи-
тата, крахът бе неизбежен.

В 90-ата минута Даниел Алвеш 
намери мрежата на „небесносините“ 
на скорост от неголям ъгъл за 0:2, а 
с втория си гол на чужд терен Бар-

селона почти сигурно се класира на 
1/4-финала. 

В другата среща, играна същата 
вечер, интригата се оказа дори по-мал-
ка, след като тимът на ПСЖ тотално 
смаза отбора на Байер (Леверкузен) 
при гостуването си в Германия. Френ-
ският гранд спечели с 4:0 и май няма 
да има много тревоги по пътя си към 
следващата фаза на надпреварата. 
Парижани бяха единствените на те-
рена и правеха каквото си поискат със 
стреснатия си опонент. Доказател-
ство за това е, че още на почивката 
френският шампион вече водеше с кла-
сическото 3:0 след головете на Блес 
Матуиди (3') и Ибрахимович - от дузпа 
в 39-ата и от воле в 42-рата минута. 
Малко преди края на срещата новото 
попълнение в отбора Йоан Кабай то-
тално довърши безпомощния Байер, 
нанизвайки четвърто попадение за раз-
грома, който на практика прави ПСЖ 
първият четвъртфиналист в Шампи-
онската лига тази година.

Изтокът победи Запада със 163:155 в неверо-
ятно баскетболно шоу в Мача на звездите от На-
ционалната баскетболна асоциация. Двубоят бе 
и най-резултатният в историята. Най-полезните 
играчи в срещата Кайри Ървинг и Кармело Антъни 
поведоха Изтока към победата, нанизвайки общо 61 
точки. Ървинг вкара 31 от тях и направи 14 асис-
тенции, докато Антъни отбеляза рекордните 8 
тройки. Звездата на Маями Леброн Джеймс също 
се отличи с постижение от 22 точки. Големите 
имена в състава на западняците Кевин Дюрант 
и Блейк Грифин завършиха с по 38. Отбелязаните 
общо 318 точки в мача подобриха досегашния ре-
корд от 303, поставен през 1987 г. С успеха си Из-
токът сложи край на серията си от три поредни 
загуби в Мача на звездите.
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Ските могат да струват и десетки хиляди евро

МАРШРУТИ 

Забраненото кралство 
Мустанг - краят на една 
приказка 

Людмил Митакев

Зимните олимпийски игри са 
на финала. Докато някои броят 
последните медали, други отбе-
лязват рекорди с демонстрация на 
скъпи играчки. Къде, ако не в Сочи, 
където се е събрал световният 
елит, да покажем аксесоарите за 
ски, струващи понякога десетки 
хиляди евро.

Първенството държи „Лакроа”

Абсолютният рекорд и досега 
е на чифт ски, инкрустирани с че-
тири диаманта и надписани с бяло 
злато. Цената е 35 хил. 
евро. Интересното е, че 
постижението не е подо-
брявано от 2008 г., когато 
се появява серията Ultime 
на „Лакроа”. Основният 
материал е дърво, покри-
то със сплав от титан. 
Металът, от който се 
изработват и корпусите 
на ядрените подводници, 
ги прави практически не-
чупливи.

Дизайнът е на париж-
кия ювелир Филип Турнаир, 
признат за бащата на 
монументалната бижу-
терия.  Считан за един от 
лидерите в този бранш, 
той използва сюжети от 
световните столици за 
своите изделия. Те се про-
дават само в три атели-
ета в света. Там са изло-
жени и ските. В момента „Лакроа” 
вече не произвежда този модел, а 
залага на доста по-евтини… само 
по осем хиляди евро за чифт от се-
рията Black.

Фирмата държи и друг рекорд с 
лимитираната серия от десет ку-
фара за ски. Аксесоарът от чиста 
кожа струва 50 хил. евро.

Дизайнът е на „Пинел и Пинел”, 
водещата фирма за луксозни чан-
ти. Когато ги предлагат в бутика 
на фирмата в Куршевел, един от 
най-баровските курорти, били про-
дадени още през първата седмица.

Американците също показват 

класа

Американците също не искат 
да изостават. В момента най-
скъпите ски в света са „Кери-
дън”. Моделите „Мамба” и „Лъст” 
се продават по 19 хил. долара, а 
„Даймънбек” и „Енви” са със седем 

хиляди по-евтини. Дизайнерите са 
използвали две уникални техноло-
гии - FLEX2 поема противосилата, 
когато се пускаш по пистата, а 
CRYO2 е процес в материалите, 
който позволява по-меко каране и 
увеличава устойчивостта им.

Най-масовата марка елитни 
ски „Воланд” произхожда също от 
САЩ, но сега се произвежда и във 
фабриката в Чепеларе. Тяхната 
цена достига 1500 евро и наго-
ре. Известни са като железните 
ски, защото покритието им е от 
неръждаема стомана, използвана 
във военните заводи. Ръчната ра-
бота по един чифт отнема повече 
от 2,5 ч.

Като реклама на автомобили

Със ските се достигат ше-
метни скорости. Може би това 
е причината много автомобилни 
компании да се пробват в тяхното 

производство. Най-скъп сред тях е 
моделът „Дайнастар” на „Ферари” 
за 2500 евро. Въпреки това цялата 
серия е изчерпана. Може да се види 
на представянето на отборите 
преди всеки нов сезон на Форму-
ла 1. За автоматите е използвана 
специална технология на италиан-
ската компания.

BMW пък се съюзи с фирмата 
К2, за да произведе специални 500 
чифта. Интересното е, че те не 
бяха продавани, а подарявани на 
клиенти, закупили автомобили от 
висшия клас.

Британците от „Бентли” 
и швейцарският производител 
„Цай” създадоха ски в серия от 250 
бройки. Комплектът с две щеки и 
калъф вървеше по 9500 долара все-
ки. По-късно се появиха и тези на 
„Астън Мартин”, които пък бяха 
разработка на австрийската ком-
пания Differences. Всички се правят 
ръчно, като моделите са кръсте-
ни на цветовете, които компани-
ята използва - Morning Frost White, 
Quantum Silver, Almond Green and 
Silver Blonde. Цената започва от 
800 долара.

От години „Ауди” е спонсор на 
Световната купа по ски и герман-
ците логично направиха своя луксо-
зен „Въглерод”, считан за най-лекия 
в света. Чифтът тежи с 200 гра-
ма по-малко от всички останали.

И моделиерите влизат  

в бизнеса

„Шанел” предлага собствен 
модел от палисандрово дърво, 

алуминий и фибростъкло срещу 
скромните 4055 долара за чифт. 
Единствената, която е засечена с 
тях, е съпругата на Дейвид Бекъм 
Виктория. „Емпорио Армани” също 
предлага своя разработка, която 
достига само до 1500 евро.

„Цай” патентоваха ските от 
гранит, които предлагат уникално 
каране. Освен с „Бентли” швейцар-
ците работят и с производителя 
на часовници „Юбло”, който също 
има собствен модел. К2, който 
направи ските на BMW, пусна и 
лимитирана серия от 500 чифта 
„Ролинг Стоунс” за юбилея от из-
лизането на сцената на легендар-
ната рок група.

Най-сериозна конкуренция в 
луксозния сектор правят малки 
компании, които се занимават 
само с това. Австрийската Anton 
има разработка с активно окачва-
не на ските, която е копирана от 
болидите за Формула 1. Нейният 
Gliders върви по 4400 долара на 
пазара, като  се правят само по 
няколкостотин чифта на година. 
Dinamics с активно окачване е 
2490 долара.

Във Франция има два произ-
водителя за специални клиенти. 
Bohemia изработва само 600 чиф-
та от дърво всяка година, като 
бройките са предварително за-
явени и са взети мерки от този, 
който ще ги кара. Те предложиха 
дори модел с инкрустации от сло-
нова кост.

В следващия брой на в. „Стро-
ител“ четете какви екипи демон-
стрира световният елит на Олим-
пиадата в Сочи.

Отдалече 

се вижда 

кончето на 

„Ферари”

Рекордьорът 

е елегантен 

не само 

заради 

диамантите 

и бялото 

злато

Ските бижу задължително 

трябва да са в куфарче 

за 50 хил.  евро

Мирослав Николов, директор 
на ДФ „Земеделие“:

Новите мерки по ПРСР 
трябва да са готови до май
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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  

Сибир, замръзнало езеро.  
Двама полярници,  
млад и по-възрастен, ловят риба. 
Изведнъж на леда се появява  
бяла мечка.
Възрастният рибар започва да 
сваля унтите и вади маратонки от 
раницата.
- За какво са ти? Мечката може да 
тича с 60 км/ч по леда - казва младият.
- Не ми пука каква скорост може да 
развие тя. Важното е ти да не ме 
изпревариш.
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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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Уважаеми колеги,

Имаме удоволствието да споделим с вас радост-
ното за нашата фирма събитие – 20 ГОДИНИ от съз-
даването на компания АКВАТЕК ЕООД!

Започнахме в далечната 1994 година и бяхме една 
от първите фирми за басейни в България. Нямаше от 
кого да се учим. С годините натрупахме безценен 
опит. Изградихме голям брой красиви и функционални 
водни съоръжения - басейни, аквапаркове, СПА цен-
трове.

Радваме се на сътвореното от нас и ценим своите 
клиенти. Отнасяме се с внимание към техните изиск-
вания. Искаме да ги запознаем максимално подробно с 
особеностите на изгражданите от нас съоръжения, за 
да могат да вземат най-правилното за тях решение.  

Основната ни цел е постигането на отлично 
изпълнение. Държим на качеството на проектите и 
вложените материали, на доброто оборудване и на 
безупречната работа. Това е причината АКВАТЕК да 
се наложи като марка на пазара.

Фирмата се развиваше бурно през изминалите 20 
години. Стремим се да сме в течение с новостите в 
строителството на басейни, аквапаркове и СПА цен-
трове. В много случаи сме били първите в България, 
предложили нов за пазара материал или технология. 

Горди сме със своя екип. С работата си през тези 
20 години фирмата израстваше и с нея израснаха и се 
изградиха много добри специалисти. С това АКВАТЕК 
се превърна в институция в своята област.

Благодарим на всички наши партньори, клиенти 
и не на последно място - на нашия екип за отлична-
та съвместна работа и изразяваме категоричната 
си увереност, че ще продължим да посрещаме заедно 
предизвикателствата и да постигаме нови върхове!

 Хотел „Каменград“ – Панагюрище

Ц
ен

и
те

 с
а 

бе
з 

Д
Д

С

Цени за членове на КСБ

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

Дом на строителя

www.abc-enginering.eu
45,00 лв./м2

Еластоизол оптимум ХПП3.0 - 2,59 лв./м2

Еластоизол оптимум ТКП4.0 - 3,77 лв./м2

Еластоизол оптимум ХКП4.0 - 3,08 лв./м2

Еластоизол ст. ТКП4.0 цветно - 4,43 лв./м2

Еластоизол стандарт ХПП3.0 - 3,00 лв./м2

Еластоизол стандарт ТКП4.0 - 4,23 лв./м2

ПОКРИВНИ ПАНЕЛИ
ОТ ПОЛИКАРБОНАТ

САНДВИЧ ПАНЕЛИ

от 23,00 лв./м2

от 2,59 лв./м2

ХИДРОИЗОЛАЦИИ


