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Камарата на строителите в Бъл-
гария и Центърът за превенция и про-
тиводействие на корупцията и органи-
зираната престъпност (ЦППКОП) към 
Министерския съвет сключиха споразу-
мение за  сътрудничество. Подписи под 
документа поставиха инж. Светослав 
Глосов, председател на КСБ, и Бойко Ве-
ликов, директор на ЦППКОП. Събитието 
се състоя в сградата на Камарата.  

„Документът е пример за сътруд-
ничество между държавна институ-
ция и браншова организация, каквато 
е КСБ. За нас най-важно е от взаимо-

действието ни да има конкретен резул-
тат“, заяви Бойко Великов. По думите 
му действията на Камарата показват 
ефективност от гледна точка на огра-
ничаване на възможностите за коруп-
ция. „Ние работим за създаване на до-
пълнителни условия за ограничаване на 
корупцията в страната по отношение 
на законодателството. Ще използваме 
потенциала на Центъра и на Камарата 
за превенция на корупционни практики. 
С общи усилия можем да постигнем ре-
зултатите, които обществото очаква 
от нас. Опитът, който е натрупан в 
КСБ, би могъл да бъде много полезен на 
нашата институция“, допълни Великов.

 стр. 13

ОПТТИ залага на 
интегрирано развитие 
на транспортната 
мрежа

ИНФРАСТРУКТУРА

 стр. 22-23

ИНТЕРВЮ

Ръководството на КСБ 
обсъди проектозакона 
за строителството  с 
експерти от Немската 
камара

 стр. 8-9

КСБ

 стр. 6-7  стр. 20-21

Организираме форум 
за лот 3 на АМ „Струма“ 
съвместно с КСБ

Николай Иванов, председател 
на УС на Българската 
браншова камара „Пътища”

Камарата и ЦППКОП обединяват усилия за търсене 
на оптимални решения в борбата с корупцията 

Русе – градът 
лидер на 
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ЕПИГРАМИСТ

В нашата бригада бай Радко на всеки 
обект поставяше дограмата. Работеше из-
ключително точно. Така вземаше мерките 
на вратите и прозорците, че при монтажа 
те бяха като излети по рамките, налагаше 
се съвсем малко наместване и уплътняване 
с фугираща пяна. Но освен като прецизен 
дограмист, бай Радко беше известен в бри-
гадата и... епиграмист. Като един страс-
тен любител на литературата… За всеки 
препъникамък в строителната работа той 
измисляше кратка епиграма, която точно 
пасваше на ситуацията. Веднъж ни се счу-
пи багерът и по този повод той многозна-
чително каза: „И най-мощният багер може 
да спре заради един лагер!” 

Разбира се, бай Радко използва думата 
„лагер” само за да има рима с машината. 
За майтап накрая се оказа, че наистина 
един лагер се е разбил и това е блокира-
ло силовото предаване на подемните ло-
стове. Друг път пък, докато работехме 
по изграждането на един от столичните 
молове, се скъса заварка и  рекламното 

табло на известна търговска марка падна 
току до нашата част от обекта. Комен-
тарът на бай Радко не закъсня: „Понякога 
и най-голямата търговска марка се крепи 
на една заварка!” 

Особено попадение се получи и на мо-
рето. През лятото фирмата ни спечели 
проект по Оперативната програма „Регио-
нално развитие” и доста сили хвърлихме при 
реставрацията на красива възрожденска 
къща в Созопол. Докато укрепваше крака-
та на стол, изработен от солидно дърво в 
аристократичен бароков стил, бай Радко се 
вдъхнови за поредното  творчество: „Дори 
и кралският трон се прави с чук и трион!” 

Естествено, тези епиграмки бяха люби-
телски. За нас те имаха стойност на лично 
касаещи ни житейски прозрения, защото 
чрез тях осмисляхме поетичния и по-висш 
смисъл на всички привидно обикновени неща 
в строителното ежедневие на бригадата.   

   
От тухларната 

Петър Донкин

Тухла четворка

www.tondach.bg    

TONDACH®

Мирослав Еленков

Българската банка за развитие пред-
стави специална програма за кредити-
ране на експортно ориентираните ком-
пании. Финансовият ресурс е 100 млн. лв. 
Очаква се програмата да заработи в 
началото на април 2014. По линията за 
предекспортно финансиране могат да 
кандидатстват малки и средни фирми, 
които извършват износ на стоки и услу-

ги за чужди пазари. Лихвеният процент 
е 6%, като за предприятията, които са 
клиенти на Българската агенция за екс-
портно застраховане (БАЕЗ), е предвиде-
на преференциална лихва от 3,5%.

Фирмите могат да кандидатстват 
за заеми до 5 млн. евро. Програмата за 
експортно финансиране е разработена 
съвместно с БАЕЗ и цели да увеличи кон-
курентоспособността на родните изно-
сители.

Четири големи компа-
нии са заявили желанието 
си да влагат средства 
в различни дейности и 
да разширят производ-
ствените си мощности 
в България ,  съобщиха 
от Министерството на 
инвестиционното про-
ектиране (МИП). От ве-
домството също така 

заявиха, че ще подпома-
гат и представят големи 
общински проекти на из-
ложения в Западна Европа 
съвместно с местните 
администрации. Целта е 
да бъдат привлечени по-
вече чужди инвеститори.

В резултат на сътруд-
ничеството между МИП 
и общините е събрана и 

анализирана богата ин-
формация за бъдещите 
проекти в регионите. 
Представянето на мест-
ните идеи на чужди из-
ложения ще доведе до 
привличане на по-голям ка-
питалов ресурс в различни 
райони на страната и ще 
стимулира икономическо-
то им развитие.

Невена Картулева

Кабинетът даде съгласието си за 
увеличаване на капитала на „Академика 
2011” ЕАД чрез емитиране на 35 млн. 
нови акции с номинална стойност 1 лв. 
и предостави на Министерството на 
младежта и спорта 35 млн. лв. за придо-
биването им. Държавното дружество ще 
използва средствата за реконструкция-
та и модернизацията на Зимния дворец 
на спорта в София. За цeлия проект са 
необходими 50 млн. лв., като оставащи-
те 15 млн. лв. ще бъдат използвани през 
следващата година.

С друго решение правителството 
одобри допълнителни разходи в размер 
на 3,6 млн. лв. по бюджета на Министер-
ството на младежта и спорта за ремонт 
на държавните спортни училища „Георги 
Бенковски“ в Плевен и „Васил Левски“ в 
Пловдив. С парите ще се направи основно 
обновяване на базата, каквото не е пра-
вено от откриването на училищата през 
70-те години на миналия век. 

Министерският съвет предостави и 
допълнителни 18 млн. лв. за ремонтът на 
учебно-клиничната база на Медицинския 
факултет на Софийския университет 
„Св. Климент Охридски“. 

Емил Христов

Членовете на Комисията по европей-
ските въпроси и контрол на европейските 
фондове приеха на първо четене измене-
нието на Закона за туризма, с вносител 
Министерския съвет. Зам.-министърът 
на икономиката и енергетиката Бранимир 
Ботев коментира пред депутатите, че 
промените имат за цел да се улеснят съ-
ществуващите административни режи-
ми, за да се облекчи работата с бизнеса. 
Желанието на вносителите е и да се полу-
чава по-пълна информация за случващото 
се със средствата, отделени за реклама 

на страната. „Отстраняваме поредица 
пропуски, които пречат за прилагането 
на закона. Имаме предложение да се нама-
ли и срокът за издаване на разрешение за 
извършване на туроператорска дейност“, 
заяви Ботев по време на изслушването. 
„Идеята ни е да опростим администра-
тивната тежест и  да дадем възможност 
на общините да имат повече правомощия, 
които да помогнат на развитието на ту-
ризма“, каза още той. 

Предложението беше прието с девет 
гласа за и шест въздържали се. Очаква се 
Законът да влезе за гласуване в пленарна 
зала през следващата седмица.
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Кабинетът отпусна още 3,6 млн. лв. 
за спортните училища в Плевен и Пловдив

Президентът Росен 
Плевнелиев ще върне тек-
стове от Изборния кодекс. 
Това става ясно от съоб-
щение на пресцентъра на 
държавния глава. В него 
се посочва, че приетият 
от Народното събрание 
Изборен кодекс въвежда 
правила, на които може 
да бъде дадена положи-
телна оценка и които до-
принасят за подобряване 
на регламентацията на 
изборния процес. Въпреки 
безспорно положителни-

те стъпки, нормативният 
акт не постига устойчива 
регламентация, която да 
отразява обществените 
очаквания и декларирания 
от управляващите анга-
жимент в тази посока.

Според  държавни я 
глава нерешени остават 
чувствителни  въпро-
си като избирателните 
списъци, въвеждането на 
ефективна възможност 
гражданите да гласуват 
за личности, а мотивът да 
се създаде професионална 

Централна избирателна 
комисия не кореспондира с 
липсата на задължителни 
изисквания за професиона-
лен опит. По тези причини 
и поради изключителното 
значение на законодател-
ството за функционира-
нето на институциите и 
за общественото доверие 
към тях президентът ще 
наложи вето върху някои 
от текстовете на кодек-
са. Подробните му моти-
ви ще бъдат оповестени в 
най-кратък срок. 
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Вторият вариант на Споразумението за 
партньорство с ЕС вече е готов. В него са за-
ложени приоритети за развитие на инфраструк-
турата, зелената икономка и иновациите. За ОП 
„Транспорт и транспортна инфраструктура“ са 
отделени 1,9 млрд. евро, а за ОП „Региони в рас-
теж“ - 1,4 млрд. евро. Очаква се одобрението на 
Брюксел.  От правителството обещават да за-
почнат първите търгове до края на годината. 

Добрата законодателна основа ще е от  
съществено значение за успешното реализира-
не на проектите и усвояването на средствата 
през новия период. В тази връзка  Камарата на 
строителите в България продължава активно да 
работи, за да осигури конкурентна бизнес среда 
за фирмите от сектора. 

През седмицата КСБ и БОРКОР подписаха 
меморандум за сътрудничество. Двете орга-
низации ще работят заедно за превенция на ко-
рупционните практики в търговете. В Берлин 
ръководството на браншовата организация  се 
срещна с представители на Немската строи-
телна камара, за да обсъдят изготвените про-
мени от работната група към КСБ в Закона за 
устройство на територията и проектозакона 
за строителството. Дискутиран бе немският 
и българският опит в инвестиционния процес. 
В Хисаря заедно с инж. Мирослав Мазнев, зам.-
министър на регионалното развитие, и с ек-
сперти от МОСВ и МРР,  членове на областните 
представителства в София и Бургас разгледаха 
възможностите за строителство през програм-
ния период 2007-2013 г.  В процес на подготовка е 
и провеждането на Третата кръгла маса за мо-
дернизация на обществените поръчки, на която 
традиционно КСБ събира всички институции и 
организации, имащи отношение към темата. 

ОТ СКИЦА-ВИЗА
ДО РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ

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

 Оценка на съответствието 
 Строителен надзор  
 Инвеститорски контрол  
 Енергийна ефективност 
 Оценки 

100 ÄÓÌÈ

Свилена Гражданска
Ренета Николова

Елица Илчева

От следващата година пуб-
личната инвестиционна програ-
ма „Растеж и устойчиво развитие 
на регионите“ ще  работи по нова 
методология на оценяване, а проек-
тите по нея ще се избират по точ-
кова система. Това договори Упра-
вителният съвет на Националното 
сдружение на общините в Република 
България (НСОРБ) на среща с между-
ведомствения съвет към програма-
та във финансовото министерство. 
„Още тази година ще има второ 
класиране, като приоритетно ще 
се избират предложения на местни 
власти, които не са получили сред-
ства на първия етап“, съобщи след 
срещата  министър Петър Чобанов. 
Парите ще дойдат от тези проек-
ти, за които до юни не се обявени 
обществени поръчки или до септем-
ври не са избрани изпълнители.

Според представителите на об-
щините идеята на правителството 
да има подобен фонд е много добра, 
но е нужно още сега да бъде разрабо-
тена система за обективна оценка 
на кандидатстващите проекти през 
2015 г. и тя да стане част от Зако-
на за бюджета. Това ще гарантира 
по-голяма прозрачност. От НСОРБ 
обявиха, че настояват повече те-
хни представители да се включат 
в междуведомствения съвет, който 
оценява проектите.

Стана ясно и че Сметната пала-
та ще извърши одит на процедура-
та за избор на предложенията, кои-
то получиха финансиране от фонда. 

От институцията обясняват, че ще 
обхванат процесите по оценяване, 
определяне на приоритети и под-
бора.  

След срещата министър Чоба-
нов обеща да предостави на сдру-
жението на общините пълния спи-
сък на подадените проекти, за да се 

избегнат съмненията, че част от 
тях са задържани от областните 
управители.

Председателят на НСОРБ Тодор 
Попов пък заяви, че ще публикуват 
всички протоколи от заседанията 
на междуведомствения съвет, който 
оценяваше предложенията. 

Ще има второ класиране на проекти 
през септември

От следващата година ще започне децентрализация на бюджета с 
преотстъпване на част от данъка върху доходите на физическите лица 
на общините. Това съобщи председателят на Националното сдружение 
на общините Тодор Попов. Все още не е ясно за какъв процент става 
дума, но изп. директор на НСОРБ Гинка Чавдарова каза пред журналисти, 
че се работи по варианти за 2 или 3 процентни пункта (от общо 10%), 
или около 600 млн. лв. Това вероятно ще наложи и преразглеждане на из-
равнителните субсидии, които се предоставят от републиканския бю-
джет, стана ясно от думите на финансовия министър Петър Чобанов.

Според Гинка Чавдарова това е най-голямата реална стъпка към 
децентрализацията.

На 26 февруари бе първата за 2014 г.  редовна ра-
ботна среща между ръководството на Камарата на 
строителите в България и ЧЕЗ България. На нея бяха 
обсъдени актуални теми във връзка  с икономическата 
и инвестиционна среда в страната. Инж. Светослав 
Глосов, председател на Камарата, и Петър Докладал, 
регионален мениджър на компанията, изразиха задовол-
ство от взаимодействието между КСБ и ЧЕЗ. Те се обе-
диниха около необходимостта от сериозни инвестиции 
в областта на енергийната инфраструктура. Двамата 
изразиха загриженост, че забавянето на вложенията 
ще окаже отрицателно влияние върху  процеса на реин-
дустриализация на страната и върху икономическото 
развитие. 

Председателят на КСБ инж. Светослав Глосов връчи 
на регионалния мениджър на ЧЕЗ за България Петър До-
кладал грамота за успешно партньорство през 2013 г.  

Снимка Ренета Николова
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Близо 9 млн. лв. от националния бюджет ще бъдат инвестирани в областта

Емил Христов

За да се избегнат тежките 
задръствания от автомаги-
страла „Тракия” при влизане в 
Бургас, започва реализацията на 
Северния обход на морския град. 
Това заяви министърът на реги-
оналното развитие Десислава 
Терзиева. Тя се срещна в Бургас 
с представители на бизнеса, 
общински съветници и гражда-
ни, с които дискутира проекти, 
пряко засягащи региона. Спо-
ред нея 2015 г. е оптимистичен 
срок за началото на изгражда-
нето на обекта в морския град. 
Министър Терзиева допълни, 
че освен него за финансиране 
по програма „Транзитни пъти-
ща VI“ са включени още обходи-
те на Поморие и Ахелой, както и 
второкласната отсечка Царево 
– Малко Търново.

Близо 9 млн. лв. от нацио-
налния бюджет ще бъдат ин-
вестирани в републиканската 
пътна мрежа на територията 
на областта. В началото на 
строителния сезон ще започне 
и изграждането на пътен възел 
„Българово” на АМ „Тракия“, кой-
то ще извежда трафика по по-

сока Българово – Миролюбово – 
Каблешково – Тънково – Слънчев 
бряг. Още през следващия месец 
ще стартира търг за избор на 
изпълнител. 

Ще се ремонтира и учас-
тъкът Миролюбово –  Каб-
лешково – Ахелой, който е с 
дължина 28,5 км. Необходими-
те 4 млн. лв. са осигурени от 
Публичната инвестиционна 

програма „Растеж и устойчи-
во развитие на регионите“ на 
правителството. Ще започне 
и работа по две пътни връзки 
за собствениците на имоти в 
местността Лахана на тра-
сето Бургас – Поморие. Стой-
ността е над 200 хил. лв. 

Отделени са 450 хил. лв. за 
строителство на триклонно 
кръстовище при комплекса „Све-

Десислава Бакърджиева

Агенция „Пътна инфраструктура” 
(АПИ) обяви обществена поръчка за 
проектиране и рехабилитация на над 32 
км от старите участъци на автомаги-
страла „Тракия”. Проектът е за лот 27А 
от програма „Транзитни пътища V”. Ин-
дикативната стойност на поръчката е 
30 млн. евро, а срокът за изпълнение е до 
18 месеца след подписването на договора.

Избраният изпълнител ще извърши 
рехабилитация на двете отсечки на АМ 
„Тракия”. Едната е при изхода на София, 
а другата е на територията на област 
Пазарджик. Дейностите по участък 1 
включват извършване на проектира-

Десислава Бакърджиева 

Най-високата предложена цена за проек-
тиране на тунела под Шипка е на „Рутекс” 
- 294 898 лв., а най-ниската дава „Консорци-
ум Мости” - 104 232,40 лв. Това стана ясно 
по време на отварянето на офертите на 
кандидати в обществената поръчка за про-
екта. Финансирането е от ОП „Транспорт” 
2007-2013 г. Допуснатите кандидати са 
общо девет. Останалите освен „Рутекс“  и 
„Консорциум Мости“ са  „Илия Бурда” ЕООД 
- 164 807,60 лв., „Инжконсултпроект” ООД 
- 189 878, 80 лв., консорциум „Групо Текопи 
- Алве” - 197 626,08 лв., „Пътпроект” ЕООД- 
198 920 лв., обединението „Виа план - Ам-
берг 2013”- 214 789,20 лв., „Свеко Енерго 
проект” АД - 219 600 лв., и  „Трафик холдинг” 
ЕООД - 226 642,76 лв.

Двама от участниците в процедурата 
са дисквалифицирани. Отхвърлените кан-
дидатури са на „Проджект планинг енд ме-
ниджмънт” ООД и „Трансконсулт - 22” ООД. 

Обществената поръчка за изработва-
не на идейния проект беше обявена от АПИ 
през декември 2013 г. Избраният изпълни-
тел ще трябва да определи оптималната 
дължина на тунела под Шипка и да разрабо-
ти видимите части на конструкцията, съ-
оръженията и инсталациите. Началото на 
участъка ще бъде при км 24+400 - Габрово, 
а краят - на км 27+620 -  Казанлък.

Строителството на съоръжението е 
приоритетно и ще се финансира с европей-
ски средства през следващия програмен 
период. Прогнозната стойност на обекта 
е 150 млн. евро. По план изграждането може 
да започне през 2015 г.

ти Тома“, с което ще се подобри 
достъпът в района на Созопол, 
курортите Дюни и Каваци. Ще 
се направи ремонт на 12 км от 
третокласния път между селата 
Ново Паничарево и Ясна поляна, 
за което са осигурени 1 млн. лв. 

По линия на аварийната 
програма на АПИ ще се изгра-
ди стоманобетонен мост над 
р. Казан дере на третокласния 

път Провадия – Айтос. Близо 
700 хил. лв. ще бъдат вложени в 
новото съоръжение. То трябва 
да е готово до края на година-
та.

Министърът на регионално-
то развитие Десислава Терзи-
ева заяви, че до 2020 г. ще бъ-
дат отделени 110 млн. евро по 
новата ОП „Региони в растеж“ 
за развитие на туризма у нас.

„След като се направи се-
риозен анализ, се установи, 
че Законът за публично-част-
но партньорство (ЗПЧП), кой-
то беше разписан и приет 
преди 2 години, е неработещ 
и създава само пречки пред 
бизнеса и общините.“ Това 
заяви министърът на регио-
налното развитие Десислава 
Терзиева по повод обсъжда-
нето за отмяната на норма-
тивния акт. 

 „Той е рестриктивен, ма-
кар да е съобразен принципно 

с европейските изисквания“, 
уточни тя. Според нея дейст-
ващият ЗПЧП не дава никакви 
специални условия за облекча-
ване на инвестиционния про-
цес в държавата, а напротив 
– затруднява го. 

Терзиева подчерта, че с 
отмяната му няма да се съз-
дават пречки за реализиране 
на публично-частни парт-
ньорства. „България трябва 
да актуализира своето за-
конодателство по този въп-
рос“, отбеляза министърът.

не и рехабилитация на АМ „Тракия” (Со-
фия - Пловдив) от км 5+500 до км 10+000 
(ляво платно) и от км 5+500 до км 10+000 
(дясно платно). В обхвата на втората 
отсечка попадат ремонтът на АМ „Тра-
кия” (София - Пловдив) от км 63+000 до 
км 90+200 (дясно платно) и от км 62+500 
до км 90+200 (ляво платно), включително 
прилежащите пътни  връзки на пътни въ-
зли „Церово”, „Калугерово” и „Гелеменово”.

Кандидатите ще могат да подават 
своите оферти до 7 април 2014 г. в АПИ. 
Критерият за избор на изпълнител ще е 
икономически най-изгодната оферта.

Предстои стартирането на още една 
обществена поръчка. Тя ще е за рехабили-
тацията на 14 км от старите участъци 
на АМ „Тракия”, които са на територията 
на област Пловдив. Проектът е по лот 
27Б от програма „Транзитни пътища V”.

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

Невена Картулева

„Споразумението за 
партньорство с ЕС ще 
бъде одобрено от Минис-
терския съвет до края на 
март 2014 г. и ще бъде из-
пратено официално чрез 
системата за електронен 
обмен на данни с Европей-
ската комисия. Така всъщ-
ност ще започнат офици-
алните преговори за новия 
програмен период. Опера-
тивните програми трябва 
да бъдат представени до 
края на юни 2014 г.“. Това 
съобщи вицепремиерът 
и министър на правосъ-
дието Зинаида Златано-
ва при откриването на 
публичното обсъждане на 
Споразумението за парт-
ньорство за периода 2014 
- 2020 г., което се състоя 
в НДК. Договорът очерта-
ва рамката за управление 
на средствата от Евро-
пейските структурни и 
инвестиционни фондове 
(ЕСИФ) у нас през следва-
щите седем години. Това 
е документът, в който се 
определят стратегията 
на държавата членка и ней-
ните приоритети за из-
пълнение на Кохезионната 
политика на ЕС, Общата 
селскостопанска политика 
и Общата политика в об-
ластта на рибарството. 
Обсъждането беше заклю-
чителният етап на прове-
дените втори обществени 
консултации по текста на 
Споразумението за парт-
ньорство. Ключовият за 
страната документ беше 
публикуван в портала  за 
обществени консултации 
към Министерския съ-
вет и Единния портал за 
Структурните фондове 
и Кохезионния фонд. Така 

всички заинтересовани 
страни имаха възможност 
да дадат своите комента-
ри по него. Сега предстои 
разглеждането му на за-
седание на Министерския 
съвет. Вицепремиерът оп-
редели като важна стъпка 
наличието на национална 

нормативна уредба 

за  прилагането на 
ЕСИФ. Тя обясни, че към 
момента са разработени 
основните  законопроек-
ти, уреждащи главните 
въпроси на усвояването 
на евросредствата. „До 
края на март и те ще бъ-
дат внесени за одобряване 
от Министерския съвет. 
Успоредно се работи и по 
нормативни актове, уреж-
дащи по-специфични въпро-
си като местно развитие, 
интегрирани териториал-
ни инвестиции, налагане 
на финансови корекции. 
Планирам тяхната подго-
товка да приключи през 
юни 2014 г.“, уточни Зина-
ида Златанова. Като друг 
фактор от изключително 
значение за новия програ-
мен период вице премиерът 
посочи системите за уп-
равление и контрол. Във 
връзка с това и с възможно 
най-скорошното започване 
на работа по програмите в 
края на декември миналата 
година кабинетът опреде-
ли управляващите, серти-
фициращите, одитните и 
координационните органи, 
напомни тя. 

Златанова направи 
подробен отчет за рабо-
тата по подготовката на 
Споразумението за парт-
ньорство, започнала от 
юли 2013 г., когато беше 
изпратен първият вариант 

на ЕК, до сега. По време на 
обсъждането стана ясно, 
че по документа са ра-
ботили над 1500 души от 
държавната администра-
ция и общо три правител-
ства – кабинетът на ГЕРБ, 
служебният и настоящият 
кабинет „Орешарски“. Ви-
цепремиерът изрази уве-
реност, че дейностите 
от новия програмен период 
ще започнат в средата на 
тази година, което озна-
чава, че тогава ще е факт 
работата по първите про-
екти, реализирани по нови-
те оперативни програми. 

В дискусията участ-
ваха още министрите на 
регионалното развитие 
Десислава Терзиева, на 
транспорта, информа-
ционните технологии и 
съобщенията Данаил Па-
пазов, на образованието 
и науката Анелия Клиса-
рова, на здравеопазване-
то Таня Андреева, зам.-
министърът на труда 
и социалната политика 
Росица Янкова, експерти 
от Министерския съвет. 
Всеки от тях накратко 
представи 

рамката на оперативната 

програма,

чийто управляващ ор-
ган е ресорното му ведом-
ство. 

Министър Данаил Па-
пазов напомни, че с нацио-
налното съфинансиране 
бюджетът на Оператив-
на програма „Транспорт и 
транспортна инфраструк-
тура” достига почти 1,9 
млрд. евро. По думите му, 

около 70% от тези сред-
ства, или над 1,3 млрд. 
евро, ще бъдат разпреде-
лени поравно за изграж-
дането на железопътна и 
пътна инфраструктура. С 
останалите средства ще 
се инвестира в подобрява-
не на интермодалността 
при превоза на пътници 
и товари и развитие на 
устойчив градски транс-
порт, чрез изграждането 
на столичното метро и 
Интермодален терминал в 
Русе. Той обобщи, че цел-
та е да се потърси баланс 
в инвестициите между 
Северна и Южна България 
(Виж още на стр. 22-23).  

Индикативната стой-
ност на новата Опера-
тивна програма „Региони 
в растеж“ е 1,4 млрд. евро, 
потвърди министър Десис-
лава Терзиева. Тя каза, че 
се надява тази година да 
бъдат отворени една или 

две схеми по програмата. 
Приоритет ще бъде град-
ското развитие и 67% от 
парите за регионите ще 
се инвестират в градове-
те. За енергийна ефектив-
ност са предвидени 20% от 
средствата, а останалите 
ще се вложат в социална, 
здравна, културно-истори-
ческа инфраструктура в 
общините.

За първи път опера-
тивна програма ще има и 
Министерството на обра-
зованието и науката. Ане-
лия Клисарова представи 
ОП „Наука и образование 
за интелигентен растеж“, 
като отбеляза, че бенефи-
циенти по нея могат да 
бъдат университетите, 
училищата, детските гра-
дини, обучителни и мла-
дежки неправителствени 
организации. Заложеният 
в споразумението ресурс 
на програмата е 508 млн. 

евро. Според министъра 
това е първата крачка в 
подготовката на стра-
ната ни за разработване 
на иновации и съответ-
но – за конкурентоспосо-
бност. Ели Милушева от 
Министерството на ико-
номиката и енергетиката 
обясни, че ОП „Иновации 
и конкурентоспособност“ 
ще разполага с бюджет 
1,4 млрд. евро. Средства-
та ще бъдат насочени към 
мерки за технологична мо-
дернизация, въвеждането 
на международни стандар-
ти и системи за управле-
ние, както и за внедряване 
на иновации. Повече от 
половината от парите ще 
бъдат вложени в стиму-
лиране на предприемаче-
ството, експортния и про-
изводствения потенциал. 
С 25% от средствата ще 
се финансират зелената и 
ефективна икономика.

Новите оперативни програми 
ще бъдат представени  
в Брюксел до юли
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Мирослав Еленков

В развитието на проекта за доиз-
граждане на АЕЦ „Козлодуй” ще участват 
български подизпълнители, но все още не 
е ясно какъв процент ще бъдат те. Това 
стана ясно на представяне на американ-
ската компания Westinghouse, която ще 
строи VII блок на атомната централа  
у нас.

Ще бъдат ангажирани само родни дос-
тавчици. Очаква се около 2000 души да 
бъдат заети в строителството, а между 
300 и 500 да се грижат за поддръжката 
на съоръжението. След завършването му 
обаче ще се отворят стотици работни 

места. Предвижда се строежът да запо-
чне през 2016 г.

„Изграждането на седми блок на АЕЦ 
„Козлодуй“ от Westinghouse е проект, кой-
то ще промени България”, заяви послани-
кът на САЩ у нас Н. Пр. Марси Рийс. Тя 
е категорична, че обектът ще бъде пол-
зотворен не само за бизнеса в страната, 
но и ще обогати българо-американското 
сътрудничество. Тя припомни, че през ап-
рил 2013 г. е направено проучване, което е 
показало, че реакторите АР1000 са пригод-
ни за площадката в АЕЦ „Козлодуй“.

Според посланика реализация на техно-
логия на Westinghouse ще даде на България 
енергийна сигурност. 
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Г-н Иванов, в началото на 

месеца беше публикуван спи-

сък на одобрените проекти по 

Публичната инвестиционна 

програма „Растеж и устойчи-

во развитие на регионите“. 

Голяма част от средствата 

са отделени и за реновиране 

на пътища. Смятате ли, че 

отпуснатите пари са доста-

тъчни?

Програмата на правител-
ството е предназначена за 
изпълнението на приоритетни 
проекти на местните власти 
и министерствата за благоу-
стройство на районите. Както 
знаете, Кабинетът разпреде-
ли близо 500 млн. лв., от които 
за проекти от транспортна-
та инфраструктура са 104,6 
млн. лв. С одобрените пари в 
отделните общини ще се ре-
ализират изключително важни 
пътни обекти. Сред тях са дъл-
го отлагани ремонти на надле-
зи, дейности за подобряване и 
реконструкция на трасета. От 
тези средства по бюджета на 
Министерството на регио-
налното развитие за проекти, 
предвидени за изпълнение от 
агенция „Пътна инфраструк-
тура“, са предвидени малко над 
50 млн. лв. Те ще се насочат за 
рехабилитация на второкласни 
и третокласни отсечки, за кое-
то от години не са отделяни 
средства.

Важното сега е общините 
и агенция „Пътна инфраструк-
тура” да се мобилизират и вед-
нага да стартират необходи-
мите процедури и обществени 
поръчки, за да може реализаци-
ята на одобрените обекти да 
започне в най-кратки срокове 
и да не се стига до загуба на 
средства.

Имайки предвид, че състоя-
нието на трасетата в стра-
ната не е добро, отпуснатите 
пари няма да бъдат достатъч-
ни, за да се обновят всички. Ако 
приоритетите на държавата в 
областта на пътната инфра-
структура станат констант-
на величина и всяка година 
бъдат отделяни средства за 
подобряването й, положител-
ните резултати няма да за-
къснеят. 

Започва проектирането 

на Северната скоростна тан-

гента. До каква степен тя ще 

облекчи трафика в София? И 

очаквате ли подобни проекти 

да бъдат реализирани и в дру-

ги градове?

Проектът за Северната 
скоростна тангента е важен 
не само за столицата, но и за 
цялата страна, тъй като в нея 
ще се пресичат автомагистра-
лите „Тракия“, „Хемус“, „Люлин“ 
и пътят София – Калотина. 
От друга страна, обектът ще 
осигурява свързаност между 
няколко от трансевропейските 
коридори, по които се осъщест-
вява трафикът от и за Гърция, 
Румъния, Македония и Сърбия.

Ако вземем предвид и прог-
нозите, че трафикът през след-
ващите години през този учас-
тък ще се увеличи двукратно, 
е безспорно, че за живеещите 
в София изграждането на Се-
верната скоростна тангента 
е шанс да се решат голяма 
част от транспортните про-
блеми. Идващите от Калотина 
ще минават по този път, за да 
продължат по автомагистрала 
„Хемус” за Варна или ще се на-
сочат към „Тракия” за Пловдив и 
Бургас. Същото се отнася и за 
пристигащите от Видин през 
Дунав мост 2.

Като споменах магистра-
лите, считам, че е редно спе-
циалистите от бранша да за-
почнем да налагаме правилните 
им наименования в страната, 
които се използват за пътища-
та в Европа – А1, А2, А3 и т.н., 
въпреки че „Тракия“, „Хемус“, 
„Люлин“ и „Марица” са добили 
широка публичност сред насе-
лението и журналистите, че 
дори и сред политиците.

Важно е да припомня, че 
проекти, подобни на Северната 
скоростна тангента, се очаква 

да бъдат реализирани и в други 
градове. Един от тях е обхо-
дът на Габрово. Той е част от 
Транс европейския транспортен 
коридор № 9 Букурещ – Русе – 
Димитровград – Александрупо-
лис. Основните направления, 
които ще обслужва, са Русе – 
Велико Търново – Шипка – Ста-
ра Загора – Свиленград (Мака-
за), а също така и отсечката 
Оряхово – Севлиево – Шипка 
– Стара Загора – Свиленград 
(Маказа).

Следващият важен обект е 
обходът на Враца. Там основ-
ната задача е изграждането на 
нов пътен участък по направле-
нието на път E79 Видин – Со-
фия – ГКПП Кулата. 

Няма как да не спомена и 
обхода на Монтана. Той е по 
маршрута на общоевропейския 
Транспортен коридор № 4 и е 
отсечка от участъка Видин – 
Ботевград. По път Е79 се осъ-
ществяват транспортните 
връзки между три държави – Ру-
мъния, България и Гърция. Сами 
разбирате колко важен е той за 
страната.

А кои са ключовите обек-

ти, които предстои да бъдат 

завършени през следващите 

години в България?

Те са няколко. На първо мяс-
то искам да спомена тези, кои-
то са по Оперативна програма 
„Транспорт”. Първият от тях е 

АМ „Марица“ – лот 1 и 2. Ма-
гистралата е разположена по 
протежение на Трансевропей-
ската транспортна мрежа и 
ще свързва аутобана „Тракия” 
при възел Оризово с Капитан 
Андреево на българо-турската 
граница. Проектът ще откло-
ни транзитното движение от 
много градове и села, които 
сега са потърпевши от шума, 
замърсяването на въздуха и 
опасните условия на движение. 
Това е изключително важно, 
защото знаете колко рисково 
е преминаването на толкова 
много автомобили през гра-
довете. В тази връзка искам 
да обърна внимание на препо-
ръките на специалистите от 

              Николай Иванов, председател на УС на Българската браншова камара „Пътища”         

Николай Иванов е роден през 1968 г. 

в Пловдив, има висше икономическо 

образоване. Изпълнителен директор 

е на „Юпитер холдинг“ АД.

Председател е на УС на Българ-

ската браншова камара „Пътища“ 

от  2013 г. и на УС на Българската 

браншова асоциация „Пътна безо-

пасност“ от 2010 г. 
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         и на УС на Българската браншова асоциация „Пътна безопасност”:

пътния бранш, които съветват 
да се помисли за проектиране 
и изграждане на 4-та лента на 
АМ „Тракия” – оттам, където 
в нея се включва АМ „Марица” 
(около 170-ия км) до км. 0.00 – 
София.

Отделно предстои да бъде 
завършен лот 4 на АМ „Стру-
ма“, а догодина – и лот 2. По 
отношение на Благоевград – 
гр. Сандански се предвижда 
обсъждане на пътната част 
на обекта, като към средата 
на 2014 г. се очаква да е готов 
и идейният проект на тунелна-
та част.

Важно е да спомена и магис-
трала „Хемус“, където ще бъде 
довършен участъкът Белокопи-
тово – Каспичан, км. 337+302 
до 342+200. Не са малко тези 
обекти и смятам, че са от из-
ключително голяма важност за 
България. 

Какво е вашето мнение за 

провеждането на търговете 

по обществени поръчки и по-

точно за критерия „най-ниска 

цена”?

Дъмпинговите стойности в 
която и да е област от стопан-
ския живот на държавата не 
водят до нищо добро. В търго-
вете за пътно строителство 
условието „най-ниска цена” 
задължително трябва да от-
падне, за да се гарантира до-
брото качество на изпълнение. 
Практиката показва, че стой-
ността на поръчката впослед-
ствие се компенсира със заба-
вени срокове на реализация, на 
плащания на подизпълнители, с 
лоши материали и т.н. 

За България критерият ще 
е приложим и работещ поне 
след 10 години, когато успеем 
да синхронизираме всичките 
си норми и стандарти с евро-
пейските изисквания, когато 
преодолеем съществуващите 
противоречия в областта. Ще 
ни е необходимо да разполага-
ме с перфектни проекти и коли-
чествено-стойностни сметки 
и, естествено, да имаме ква-
лифициран и опитен админи-
стративен персонал, който да 
контролира изпълнението на 
обектите. На този етап оба-
че това условие в търговете 
трябва да се замени с „иконо-
мически най-изгодна оферта”. 
Това ще дава възможност да се 
постигне нормална стойност, 
без да се намалява качество-
то на проекта. Вече има мно-
го стъпки в тази посока, като 
една от тях е, че агенция „Път-
на инфраструктура” (АПИ) на-
прави изменения по тръжните 
процедури.

Ще спомогнат ли типови-

те договори за по-голяма про-

зрачност на търговете? 

Мнението ми е, че по отно-
шение на Закона за обществе-
ните поръчки типовите про-
цедури ще изчистят човешкия 
фактор. Няма да има възмож-
ност да се залагат условия, 
които да фаворизират някоя 
фирма и да предрешават побе-
дителя от тръжната процеду-
ра. Елиминирайки субективиз-
ма или поне ограничавайки го в 

голяма степен, вече ще имаме 
честно състезание, а равните 
условия ще гарантират проз-
рачност при изпълнение на об-
ществените поръчки. 

АПИ създаде управленска 

информационна система за 

електронизиране на инфра-

структурните проекти, кои-

то възлага. Как може тя да е 

полезна на фирмите от бран-

ша?

Системата бе изградена 
през миналата година за проек-
тите по ОП „Регионално разви-
тие”. Публичната част от нея 
спомага на строителните ком-
пании да следят етапите на из-
пълнение, извършените плаща-
ния и изобщо да се гарантира 
прозрачност и публичност при 

изпълнението на проектите. 
Смятам, че с времето те ще 
свикнат да работят с нея още 
по-добре и това само ще се от-
рази положително на бранша.

Състоянието на мосто-

вете в България през послед-

ните години е много лошо. 

От агенцията „Пътна ин-

фраструктура“ започнаха 

ремонтни дейности по 3 от 

тях, чието положение е най-

тежко. Смятате ли, че се об-

ръща достатъчно внимание 

на тези съоръжения? 

По отношение на мосто-
вете в България в Централния 
институт на пътните техно-
логии, национални и европейски 
норми и стандарти към АПИ се 
поддържа база данни за всички, 
която непрекъснато се обновя-
ва и актуализира. Някои от тях 
наистина са в лошо състояние 
и са необходими средства, за 
да се стартира тяхното обно-
вяване. В момента се извърш-
ват аварийно ремонтно-въз-
становителните работи по 3 
виадукта. Те са по АМ „Тракия“ 
на км. 61+327 и на км. 67+027 
и по АМ „Хемус“ на км. 30+874. 
Мнението ми е, че пътната 
агенция внимателно следи със-
тоянието и на другите съо-
ръжения в страната и всичко 
е въпрос на средства, които 

трябва да бъдат отделени. 

Предвижда се до 2020 г. 

в България да бъде изграден 

най-дългият тунел, който ще 

е на магистрала „Струма“. 

Възможно ли е да използваме 

чуждестранен опит?

Към момента, според мен, 
няма българска компания, коя-
то да има опит в изграждането 
на такова съоръжение, поради 
което използването на външ-
ни експерти неминуемо ще е 
необходимо. Редно е европей-
ските средства да останат 
в България, но за конкретния 
обект – изграждането на този 
тунел, едва ли наши фирми без 
чуждестранна помощ ще успе-
ят да спечелят търга. Искрено 
се надявам да греша в тези си 

предположения и да бъда оп-
роверган. Пожелавам успех на 
всички български компании, кои-
то ще участват.

Несъмнено съм „за” подкре-
па на местното производство 
срещу натиска на вноса с всич-
ки възможни средства, като 
смятам, че на български обек-
ти е редно да работят родни 
фирми с наши материали. В 
тази връзка представляваното 
от мен дружество „Юпитер 05” 
ООД винаги се е стремяло да 
работи на пазара у нас, защо-
то така е редно. Средствата 
трябва да останат в държава-
та ни.

Очаквате ли през следва-

щите години повечето обек-

ти в България да са за българ-

ските строители? И в този 

ред на мисли – как ще комен-

тирате факта, че все повече 

родни фирми търсят чужди 

пазари?

Според мен се вижда ожив-
ление в сферата на строител-
ството – както в промишле-
ното, така и в жилищното. 
Пътните компании натрупаха 
опит и кадрови потенциал. Но 
въп реки раздвижването на па-
зара в България, той не е дос-
татъчен и се гледа към чуж-
дестранния. За най-подходящи 
считам тези в Сърбия, Румъния 

и Македония, където тепърва 
предстоят много инфраструк-
турни проекти. От значение са 
и пазарите в Централна Европа 
– Чехия и Полша, както и в Се-
верна Африка и Турция.

Секция „Инженерна инфра-

структура“ към КСБ и Бъл-

гарската браншова камара 

„Пътища“ проведоха през из-

миналата година среща във 

връзка с новите правила за 

провеждане на обществени 

поръчки на агенция „Пътна 

инфраструктура“ (АПИ) за 

зимното поддържане за пери-

ода 2014 – 2018 г. Какви резул-

тати бяха постигнати?

На проведената във Велико 
Търново през ноември 2013 г. 
съвместна дискусия между 

двете организации обсъдихме 
текущата дейност на работ-
ната група относно новите 
търгове на база договорите от 
предходните 4 години. В резул-
тат на това изработихме ста-
новище, което внесохме в АПИ. 
Голяма част от направените 
предложения бяха приети за 
разумни. Очакваме да ни пока-
нят на дискусия за новите пра-
вила за търговете, за да може 
с общи усилия и в обществен 
интерес да изработим едни до-
бри процедури, които да дове-
дат до повишаване качеството 
на изпълнението.

Тук е мястото да анонси-
рам, че тази година ББК „Пъ-
тища” навършва 20 години от 
учредяването си, като тър-
жественото отпразнуване на 
това събитие ще се проведе на 
8 април 2014 г. в хотел „Кемпин-
ски – Зографски”.

На семинар на КСБ в Хиса-

ря зам.-министърът на реги-

оналното развитие Мирослав 

Мазнев обяви, че предстои 

публично обсъждане за път-

ната част на АМ „Струма“ 

и по-точно за лот 3, което 

ББК „Пътища“ и Камарата 

на строителите организи-

рат съвместно. Разкажете 

ни малко повече за тази пред-

стояща среща.

Първо искам да заявя, че 
работим в много тесни отно-
шения със секция „Инженерна 
инфраструктура“ към КСБ. Го-
ляма част от фирмите, които 
са членове на ББК „Пътища“, са 
част и от Камарата, включи-
телно и в ръководството. И до 
този момент, когато са обсъж-
дани общи инициативи, нещата 
са се случвали по начин, който 
се подкрепя и от двете струк-
тури. Отворени сме за вся-
какви предложения от страна 
на КСБ, като до този момент, 
каквото сме предлагали, е било 
прието.

Както знаете, на 30 октом-
ври 2013 г. между сдружението 
„Българска браншова асоциация 
„Пътна безопасност” (ББАПБ), 
секцията „Одитори по пътна 
безопасност” към ББАПБ, ББК 
„Пътища”,  Сдружението на 
пътните инженери и консул-
танти (СПИК) и Университе-
та по архитектура, строител-
ство и геодезия беше подписан 
меморандум за сътрудничество 
и партньорство. Тогава се за-
роди и идеята между Камарата 
на строителите в България и 
страните по споразумението 
да организираме съвместен 
дискусионен форум за идейния 
проект на АМ „Струма”, лот 3. 

Проведох няколко разговора 
с председателя на УС на КСБ 
инж. Светослав Глосов и с из-
пълнителния директор на Ка-
марата инж. Иван Бойков, след 
което решихме да направим 
среща, на която да присъст-
ват само специалисти. Тя ще 
е на 11 март в УАСГ. Нашата 
идея е там проектантът да 
ни представи вижданията си, 
а ние да дискутираме върху 
тях. По този начин всички ко-
леги, които се запознават с 
предложението, ще могат да 
присъстват на тази среща и 
да изкажат идеите и притес-
ненията си. Целта е в крайна 
сметка да се обяви един готов 
проект, с който са запознати 
всички в бранша. По този начин 
ще можем да изчистим дребни-
те детайли, които биха могли 
да предизвикат спекулации в 
публичното пространство, на 
което сме били свидетели в ми-
налото. Според нас тази среща 
ще е доказателство за отлич-
ното партньорство между две-
те организации. Тук искам да 
допълня, че на срещата е пока-
нен и почетният председател 
на КСБ инж. Симеон Пешов, кой-
то потвърди, че ще участва. 

Според мен единствен ме-
диен партньор на събитието, 
който може обективно да пред-
стави всичките гледни точки, 
е в. „Строител“ и чрез интер-
вюто отправям специалната 
си покана към вас. В заключе-
ние искам да кажа още, че мо-
ите очаквания са това да бъде 
един много полезен диалог меж-
ду администрацията и браншо-
вите организации. Министъ-
рът на регионалното развитие 
Десислава Терзиева  също е 
потвърдила своето участие. 
Надявам се дискусията да про-
тече в работна обстановка и 
да бъде много полезна за всички 
страни. 
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Инж. Джани Антова, 
главен експерт, 
Международен 
отдел на КСБ 
от Берлин

Ръководството на 
Камарата на строите-
лите в България обсъди 
значими за бранша теми 
с Немската строителна 
камара (HDB) в Берлин, 
Германия, в контекста 
на законодателството и 
практиката на домакини-
те. Българските предста-
вители се интересуваха 
дали освен Закона за те-
риториално устройство 
(Raumordnungsgesetz) съ-
ществуват други норма-
тивни актове в страната, 
регламентиращи регио-
налното развитие, какви 
опростени процедури са 
застъпени в практиката 
при устройственото пла-
ниране и инвестиционно-
то проектиране и стро-
ителство, намерен ли е 
начин за намаляване на 
административната те-
жест, пречеща на разви-
тието на сектора.

В приветствие дирек-
торът на отдел „Меж-
дународни пазари” в HDB 
Франк Келенбарх пожела 
ползотворна дискусия 
между двете организации. 
Той увери, че немските 
експерти ще предоставят 
необходимата информация 
на гостите. Веднага след 
това побърза да обяви, че 
предстои посещение на 
делегация от експерти 
от провинциите Хесен и 
Тюрингия, която проявява 

сериозен интерес да се 
запознае с ръководство-
то на КСБ и представи-
тели на университетите 
и вис шите строителни 
училища у нас. 

Председателят на Ка-
марата инж. Светослав 
Глосов благодари на до-
макините за гостопри-
емството. Членове на 
българската делегация 
бяха още и Венелин Терзи-
ев - вицепрезидент на Ев-
ропейската федерация на 
строителната индустрия 
(FIEC), изпълнителният ди-
ректор на КСБ инж. Иван 
Бойков, председателят на 
Контролния съвет Вален-
тин Николов, председате-
лят на ОП на КСБ – Бургас, 
инж. Николай Николов, инж. 
Джани Антова – главен 
експерт в Международ-
ния отдел, и арх. Борислав 
Борисов – ръководител на 
екипа към Камарата, из-
готвил промените в зако-
нодателството, свързани 
с устройството на тери-
торията и строителст-
вото. 

„Голяма част от бъл-
гарската нормативна 
база в сектора е заим-
ствана от немската. Еки-
път, подготвил изменени-
ята, се постара новите 
предложения да са синхро-
низирани отново с ваши-

те текстове. Ползваме 
опита ви, но и ние имаме 
какво да споделим“, заяви 
инж. Светослав Глосов.

Той подчерта добрите 
отношения, които КСБ 
поддържа с много европей-
ски браншови организации, 
както и със сродни такива 

извън ЕС. Инж. Глосов спо-
дели, че предстои сключ-
ване на споразумения на 
правителствено ниво със 
страни извън съюза за вза-
имно признаване квалифи-
кацията на българските 
строители. 

В своята презента-

ци я  представителят 
на Министерството на 
транспорта и дигитал-
ната инфраструктура 
д-р Блехшмит наблегна 
на фак та, че в Германия 
има две нива на планира-
не, като основни са това 
на териториалното ус-
тройство и на строител-
ството, отделно от тях е 
това на пътното изграж-

дане. Планирането 
на териториалното 
устройство е регу-
лирано с федерален 
закон и 16 закона на 
отделните провин-
ции. Д-р Блехшмит 
сподели,  че няма 
общ федерален план 
на териториалното 
устройство, понеже 
са създадени такива 
на провинциите. 

Една степен по-
ниски са регионал-
ните, които са по 
обособени райони 

в рамките на отделните 
провинции. Те са около 100 
на територията на Гер-
мания и не се отнасят ди-
ректно към гражданите, а 
по-скоро към институции-
те. В закона са предвидени 
възможности за участие 
на обществеността при 

обсъждането им. Беше 
разяснено, че тези доку-
менти винаги подлежат 
на проучване за влияние 
върху околната среда и че 
немските колеги не могат 
да улеснят процедурите. 
Д-р Блехшмит подчерта, 
че облекчаването неви-
наги би работило в дъл-
госрочен план в полза на 
инвеститора. Той разяс-
ни, че предимствата на 
действащите процедури 
са високите изисквания, а 
преминаването стъпка по 
стъпка през целия процес 
гарантира качеството на 
извършените дейности.

Инж. Улф Бегер - ръко-
водител на Комисията по 
градоустройство към Съ-
вета на асоциациите на 
инженерите и архитекти-
те, стъпвайки на знания-
та и опита си като стро-
ител, поясни, че планът 
за развитие на федерално 
равнище задава общите 
цели. В него са обозначени 
екологични площи, на кои-
то няма да има застроява-
не. Спрямо тях на по-късен 
етап се определят големи-
те трасета за изграждане 
на пътни и жп обекти. В 
провинция Хесен (една от 
16-те във Федералната 
република) например, къде-
то има 3 региона, ако об-
щината има искане да се 
строи, то това трябва да 
се съобрази с регионалния 
план, т.е. по-ниските нива 
е необходимо да се съгла-
суват с по-високите. Ако 
все пак се появи конфликт 
между двата документа, 
има предвидена т. нар. 
процедура за отклонение и 
е възможно планът на об-
щинско равнище да повли-
яе на този на регионално. 

Съгласно Строителния 
кодекс във Федералната 
република, местните пла-
нове биват два вида – общ 
за устройство на терито-
рията и за застрояване, 
който е задължителен за 
частните лица. Подобно 
на българското законода-
телство, и в Германия има 
различни видове застрое-
ни зони според степента 
на смесване на жилищни 
и индустриални обекти. 
Основна цел в немския 

По време на срещата 

българските и немските 

представители дискутираха 

и изготвените от КСБ 

изменения в Закона 

за устройство на 

територията

Председателят на КСБ инж. Светослав Глосов и инж. Николай Николов – председател на ОП на 

КСБ – Бургас, се запознаха с новостите, представени на BAUTEC 2014
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Людмил Митакев 

Международният панаир за 
строителство и сградна техни-
ка BAUTEC 2014 отново се оказа 
привлекателен пункт за специа-
листи в строителството от цял 
свят. Той се проведе от 18 до 21 
февруари за 16-и път в Берлин. Из-
ложението е известно като един 
от най-добрите форуми за обмен 
на нови идеи в бранша. Успехът му 
се корени в умелото съчетание на 
темите. Изложителите бяха как-
то производители на строителни 
материали и системни доставчи-
ци, така и най-важните фирми от 
областите ВиК, отопление, венти-
лация, климатизация и електрообо-
рудване. 

Панаирът за първи път отваря 
врати през 1981 г. и се провежда 
на всеки две години. В рамките му 
се организират тематични конфе-
ренции, ориентирани към целева 
аудитория – архитекти, инженери, 
специалисти по недвижими имоти, 
представители на строителни 
компании, а също и към всички, кои-
то се интересуват от проб лемите 
на бранша. Тази година централно 
съпътстващо събитие бе форумът 

GRUNBAU BERLIN. Демонстрирани 
бяха най-новите концепции и мате-
риали за устойчиво строителство. 
На друго мероприятие – изложбата 
Metall IT, бяха показани най-новите 
електронни технологии за меха-
нична обработка на метални кон-
струкции и елементи. 

Премиера тази година имаше 
серията от семинари zukunft@
bautec. Основната им цел бе да 
дадат повече информация на уча-
щи се и студенти за обучението 
и перспективите за развитие в 
бранша.

Отделните специализирани 
теми на панаира бяха групирани за 
машини и технологии за сухо стро-

ителство, материали от дърво и 
възобновяеми суровини, иновации 
при изграждането на специфични 
стени и фасади, санитарна тех-
ника, отоплителни, климатични и 
вентилационни системи.

Сред близо 60-те хиляди по-
сетители тази година със значи-
телен дял бяха представителите 
от Централна и Източна Европа, 
включително и от България. Спо-
ред организаторите от 2000 г. 
те представляват общо около 
1/3 от изложителите и гостите. 
Това е показател за особената 
значимост и богат потенциал на 
сектора в тази част на Стария 
континент.

правилник за ползване на 
територията е предот-
вратяване на замърсява-
нето в индустриалните 
райони. То не трябва да 
влияе върху качеството на 
живот в жилищните. 

Домакините разясни-
ха основните етапи, през 
които минава всеки ин-
вестиционен проект – от 
идеята до превръщането 
му в действителност.

Участниците в бъл-
гарската делегация от-
белязаха, че системата 
в нашата страна е много 
подобна на немската. В 
България обаче, дори и да 
има конкретна идея, ин-
веститорът не може да 
знае със сигурност колко 
време му отнеме цялата 
процедура и кога може да 
започне реално да строи, 
както и дали съществу-
ват мерки за облекчаване 
на тежките администра-
тивни изисквания. Немски-
те колеги подчертаха, че 
при тях стъпките са кон-
кретни, ясно очертани и 
не могат да се прескачат. 
Начинът за облекчаване на 
процедурите трябва да се 
търси в ясно дефинирани 
по продължителност вре-
меви стъпки. Според инж. 
Улф Бегер интересът на 
инвеститора е в негова-
та правна сигурност. В 
подкрепа на своето твър-
дение експертът сподели, 
че в практиката му често 
се налага да се правят до-
пълнителни проверки за 
влиянието на проекта вър-
ху околната среда, които 
отнемат повече от пред-
виденото време. 

Генералният директор 
на Европейската феде-
рация на строителната 
индустрия (FIEC) Улрих 
Петцолд, който също взе 
участие в дискусията, по-
ясни, че ограниченията, 
които забавят или спъват 
инвеститорите в строи-
телството, не идват от 
Брюксел, а от Европейския 
парламент и донякъде от 
изпълнителната власт на 
европейско ниво. Той под-
черта, че ЕК само предла-
га решения, а самите те 
се вземат от депутати-
те.

Инж. Уве Бернщайн 
- представител на ком-
пания за инженерингови 
услуги, отбеляза, че се за-
нимава с планиране, което 
е една степен по-ниско от 
това на общините, т.е. 
строителство на тунели 
и пътища, и работата му 
е тясно свързана с нор-
мативната база в инфра-
структурата. На въпроса, 
какви възможности има 
в Германия въз основа на 
съществуващите закони 
да се ускори процесът на 
планиране и застрояване, 
той отговори, че има об-

стоятелства, които не 
могат да се сложат във 
времеви рамки. В Закона 
за админис тративните 
процедури на Германия има 
определени изисквания за 
срокове. Те се отнасят на-
пример за публичното об-
съждане на даден проект, 
както за подаване на въз-
ражения, но няма предвиде-
но време за юридическата 
обработка. Когато обаче 
се разглежда разширяване 
на съществуващ път, се 
ползва т. нар. съкрате-
на процедура, т.е. не се 
минава през междинните 
институции, а директни-
ят партньор (федерални-
ят административен съд) 
взема отношение. Стре-
межът е възможно на най-
ранен етап да се предос-
тави планът за обсъждане 
на екологични организации 
и други заинтересова-
ни дружества. Целта е 
сравнително рано да се 
открият конфликтните 
точки, за да се направят 
съответните експертизи. 
В Германия също, макар и 
рядко, има изключения от 
общото правило. В про-
винция Саксония например 
след наводненията преди 
половин година се е на-
ложила бърза реакция за 
справяне с пораженията 
от природното бедствие, 
която е изисквала пред-
приемане на определени 
стъпки с цел съкращаване 
на някои процедури. 

Инж. Бернщайн разка-
за за ролята на Немска-
та камара за възлагане 
на строителни дейности, 
благодарение на която фе-
дералното правителство 

е създало инструмент 
за по-бързо решаване на 
спорни въпроси. Това е 
институцията, която оп-
ределя дали подадените 
възражения по определен 
проект са основателни. 

Българските гости 

запознаха домакините с 
наскоро създадения об-
ществен съвет към Ми-
нистерството на инвес-
тиционното проектиране, 
в който участват КСБ, 
Камарата на архитекти-
те в България и Камарата 
на инженерите в инвес-
тиционното проектиране 
и който се е ангажирал с 
актуализиране и подобря-
ване на законодателство-
то в сектора. У нас през 
последните десетилетия 
нормативната уредба 
често е била променяна 
и като процедури, и като 
правила, и като термино-
логия, а основният проб-
лем е в ефективността й 
на ниво община и държава. 
Българските представи-
тели обясниха, че у нас по 
принцип има възможност 

за „опростена процедура“, 
но рядко се стига до нея. 

На въпрос за сроковете 
в Германия за отчуждава-
не и обезщетяване нем-
ските експерти обясниха, 
че след подаване на доку-
ментите по даден проект 
съществува срок, в който 
всички заинтересовани 
страни могат да вземат 
отношение, и едва след 
това се решава за изда-
ването на разрешително 
за строеж. Изграждането 
започва, когато всички 
трудности са преодолени, 
затова и няма промяна в 
крайната цена на проекта. 
Когато собствениците на 
имоти смятат, че цената 
им е по-висока, в срок от 1 
месец трябва да докажат 
това. 

Представителят на 

Германското дружество 
за международно сътруд-
ничество (GIZ) Йелена 
Караматйевич сподели, 
че преди година е правено 
проучване в 6 страни, меж-
ду които не е България, за 
връзката между устрой-
ственото планиране и 
осъществяване на инвес-
тиционни намерения. Въп-
реки че държавата ни не 
е включена в този анализ, 
се предполага, че до голя-
ма степен изследването 
може да е от полза за КСБ 
и се ангажира с предоста-
вянето на проучването на 
българските си колеги.

След срещата делега-
цията на Камарата посе-
ти Международното стро-
ително изложение BAUTEC 
2014, на което участваха 
и български фирми. 

Делегацията посети и българския щанд на Международното строително изложение
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и следващите етапи на 
Габрово.

Проектите, които под-
готвя Агенция „Пътна ин-
фраструктура” по ОПТТИ 
за реализация през периода 
2014 – 2020 г., са за обща 
дължина 216,6 км. Сред тях 
са АМ Калотина – СОП 
– 47,3 км, скоростните 

трасета Видин – Монтана 
– 126 км, и Мездра – Ботев-
град – 32,76 км. В АПИ тече 
активна подготвка за из-
граждане на тунел под връх 
Шипка. 

„В момента се работи 
по идейния проект на лот 
3 на АМ „Струма“. За тази 
цел по инициатива на Бъл-
гарската браншова кама-
ра „Пътища“ е организиран 

през март съвместен про-
фесионален дискусионен 
форум по темата, касаеща 
пътната част на обекта“, 
допълни той.

Инж. Мазнев подчерта, 
че министерството насоч-
ва усилия и към рехабили-
тация на пътища втори и 
трети клас по ОПРР. Досе-
га по програмата са ремон-
тирани 741 км второкласни 

и третокласни участъци. 
В процес на изпълнение са 
проекти с дължина 98,2 км. 
Предстои стартиране на 
ремонт на 68 км отсечки, 
за които в момента се про-
веждат тръжни процедури 
за избор на изпълнители. 
Общият брой на пътните 
обекти по ОПРР 2007 – 
2013 е 54, като за всеки от 
тях има сключени договори 
за безвъзмездна финансова 
помощ. 

По думите му, за да се 
извършат необходимите 
ремонти, годишно тряб-
ват допълнително от 70 до 
120 млн. лв. от държавния 
бюджет, за да се подобри 
като цяло състоянието на 
РПМ.

Зам.-министърът при-
помни, че Северната ско-
ростна тангента на стой-
ност 235 млн. лв., за която 
АПИ кандидатства пред УО 
на ОПРР, е определена от 
ЕК като допустим проект 
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Емил Христов
Ренета Николова

„В мое лице вие имате 
постоянен поддръжник на 
сектора, защото виждане-
то ми е, че държавата се 
гради и с просперитета 
на бизнеса. Важно е да ра-
ботим заедно – админис-
трация и фирми.“ Това за-
яви инж. Мирослав Мазнев 
– зам.-министър на регио-
налното развитие (МРР), 
по време на семинар-дис-
кусия, организиран от КСБ 
и областните представи-
телства в София и Бур-
гас. Форумът се проведе в 
Хисаря. Официален медиен 
партньор бе в. „Строител“. 
Семинарът беше открит 
от инж. Николай Станков 
– зам.-председател на КСБ 
и председател на ОП – Со-
фия, и инж. Николай Нико-
лов – председател на ОП – 
Бургас. В първия модул от 
срещата бяха дискутирани 
теми, свързани с проблеми-
те и перспективите при 

реализирането на проекти 
от пътната инфраструк-
тура и предизвикател-
ствата при изпълнение на 
програмите за саниране на 
остарелия сграден фонд.

„През последните го-
дини българските път-
ностроителни  фирми 
показаха, че могат да 

изграждат доста слож-
ни обекти, и това вече 
се вижда от всички“, каза 
зам.-министър Мазнев. 
Според него трябва да се 
търсят възможности за 
излизане на външни пазари, 
тъй като производствена-
та мощ, с която разпола-
гат част от компаниите, 
надхвълря обема на обек-
тите у нас. 

По думите му, сключе-
ните договори за финансо-
ва помощ по ОП „Транспорт“ 
са за 96% от средствата 
по програмата. Приключи-
ло е изграждането на АМ 
„Тракия”, Кърджали – Под-
кова (участъци 1 и 2), АМ 
„Хемус” в отсечката СОП 
– п.в. Яна, АМ „Струма” 
(лот 1),  обходен път на 
Габрово (I етап). 

„След завършването на 
проектите се видяха и пол-
зите в някои случаи, които 
дори надхвърлиха очаква-
нията. Подобри се свърза-
ност та между регионите, 
което спомага за намаля-
ване на различията между 

тях, а това е един от при-
оритетите на министер-
ството“, добави той. 

В момента в процес на 
строителство са 161 км: 
АМ „Марица” – лот 1 и 2, 
АМ „Струма” – лот 2 и 4, 
Етап I от „Западната дъга 
на СОП“, обходните пъти-
ща на Враца и Монтана 

Зам.-министър Мирослав Мазнев бе специален гост 
на форума в Хисаря

Инж. Егмонт Якимов, председател на 
Комисията по професионална етика 
към ОП на КСБ – София:

Красимир Милушев, зам.-предсе-
дател на ОП на КСБ – София:

Инж. Тодор Стоянов, главен експерт в отдел 
„Мониторинг и докладване“ към дирекция 
„Кохезионна политика за околна среда“, МОСВ:

Мнението ми е, че се-
минарите стават все по-
добри. Поставят се акту-
ални теми. Призванието на 
Камарата е да обединява 
идеите на отделните си 
членове, за да може да ги 
обобщи и постави на ниво, 
където могат да бъдат ре-
ализирани. Считам, че по-
добни форуми са местата, 
където може да се съчета-
ят полезното и приятното. 

Проблемите, които се разискват, наистина са зна-
чими. Една от важните теми е свързана с иновациите 
– това, което според мен е едно от призванията на 
Камарата. Необходимо е да работим в тази посока. 

Въпросите, които засегна зам.-министърът на 
регионалното развитие – инж. Мирослав Мазнев, са 
изключително важни. Според мен той подаде ръка на 
КСБ.

Присъствието 
на зам.-министър 
инж. Мирослав Маз-
нев на семинара е 
показателно за нас. 
Темите, които той 
засегна, бяха много 
важни за бранша, и 
дискусията по тях 
трябва да продъл-
жи. Хубаво е, че се 
обръща внимание и 

на иновациите. Видимо е, че ще има „за” и „про-
тив”, като цяло ще се коментира дали са полезни, 
но е важно да се случат. Заставам зад предложе-
нието КСБ да бъде отпред, пред нашите компании, 
и да ги подкрепя. Спокойно може да кажете, че тук 
е даден някакъв старт – дали ще бъде положите-
лен или не, ще се види след месеци. Семинарът 
като цяло беше от изключително голямо значение 
за нас.

Моето мнение е, че ау-
диторията бе активна. По 
този начин се възстановява 
прекъснатата връзка меж-
ду администрация и изпъл-
нители на проекти. Това ми 
направи добро впечатление, 
защото съм присъствал на 
семинари, на които имаше 
дистанция между лекторите 
и участниците. 

Моята презентация за-
сегна като цяло напредъка в изпълнението на ОПОС 2007 
– 2013. Трябва да пуснем в експлоатация още 50 пречиства-
телни станции за отпадни води, да изградим или реконструи-
раме 1700 км ВиК мрежа, както и да построим 11 сепариращи 
и компостиращи инсталации и 10 съоръжения за рециклиране. 

До 2020 г. ще работим за подобряване състоянието на 
ВиК инфраструктурата в агломерации с над 10 хил. е.ж. и 
с над 2000 е.ж. Ще изградим станции за мониторинг на во-
дите.

Снимки Денис Бучел

Оживените дискусии продължиха и през кафе-паузата

Форумът, който бе организиран от КСБ и областните представителства в София и Бургас, бе открит от инж. Николай Стан-

ков, зам.-председател на КСБ и председател на ОП - София, и от инж. Николай Николов, председател на ОП - Бургас
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и че преди дни е подписан 
договор със строителя. 

По проект „Транзитни 
пътища V“ се очаква да 
бъдат завършени около 
1600 км пътна мрежа до 
2016 г. До този момент са 
рехабилитирани 797 км, а 
се работи по още 443 км. 

„Липсата на кадастър и 
имотен регистър с всички 
данни за собственика на 
дадена недвижимост (име, 
настоящ адрес, основа-
ние за притежание и т.н.), 
който да се актуализира 
непрекъснато, е една от 
трудностите, с които се 
сблъскваме при реализаци-
ята на проектите. Пътят 
като линеен обект преми-
нава през значителен брой 
землища и засяга стотици, 
а понякога хиляди имоти, 
което често забавя из-
граждането му. Липсата на 
подобен регистър затруд-
нява изключително много 
работата на АПИ при не-
обходимите отчуждителни 
процедури“, подчерта инж. 
Мазнев. 

„На този етап се спра-
вяме с всеки конкретен ка-
зус поотделно. В момента 
освен със Северната ско-
ростна тангента имаме 
проблеми в това отноше-
ние и със Западната дъга, 
и по АМ „Струма“, най-вече 
лот 3“, допълни той.

Според него е необ-
ходима и актуална база 
данни за т. нар. подземен 
кадастър. Експлоатацион-
ните дружества, като ВиК 
и „Напоителни системи“, в 
повечето случаи не разпо-
лагат с информация за съ-
оръженията си. Наличието 
на явни фактически грешки 
в картите на възстанове-
ната собственост и в ка-
дастралните карти също 
забавя процеса на строи-
телство. „В почти 80% от 
тези документи трасето 
на даден републикански 
път е отразено само с ши-
рината на асфалтовата 
настилка, а както знаете, 
той не е само асфалт. В 
обхвата му влизат банке-
тите, окопите, откосите 
на изкопите и на насипите 
и др.“, обясни зам.-минис-
търът. 

Във връзка с дискути-
раната тема за качест-
вото на строителните 
работи инж. Мазнев заяви, 
че е председател на коми-
сия, която ще следи за ка-
чеството на изпълнените 
работи в техния гаранцио-
нен срок. Мнението му е, 

че има много причини по 
трасетата да се появят 
дефекти. На първо мяс-
то това е дъмпингът при 
търговете. Ниските цени, 
които са били определени 
за някои обекти, оказват 
влияние върху качеството 
им. По думите на зам.-ми-
нистъра, ежемесечно се 
прави анализ на новопос-
троените отсечки. 

Една от трудностите 
при изпълнението на ин-
фраструктурни проекти, 
според него, са археологи-
ческите находки, които се 
появяват при изграждане-
то на съоръженията. Инж. 

Мазнев заяви, че благода-
рение на средствата, от-
делени за строителство 
на пътища, се помага за 
разкриването на богата-
та история на България. Но 
той също така подчерта, 
че сроковете за извърш-
ване на различните раз-
копки по места не трябва 
да забавят драстично ре-
ализацията на обектите. 
Зам.-министърът обясни, 
че Агенцията по общест-
вени поръчки е определила, 
че възлагането на теренни 
археологически проучвания, 
свързани с инвестиционна-
та дейност на възложите-
лите на търгове, следва да 
бъде извършвано по реда на 
ЗОП. „За съжаление обаче 
за една година не постъпи-
ха оферти за участие. Това 
може да доведе до забавяне 
изпълнението на някои ин-
фраструктурни обекти. В 
последните дни се постиг-
наха определени договоре-
ности и се надяваме скоро 
археолозите да влязат да 
работят по трасетата, за 
да продължим да изгражда-
ме“, допълни той. 

 „Срокът за изпълнение 
на проекта за енергийно 
обновяване на български-

те домове е де-
кември 2015 г. 
За съжаление 
за близо 3 годи-
ни нямаме нито 
един завършен 
обект“, заяви 
още инж. Маз-
нев. 

Инж. Мазнев увери, 
че няма риск от загуба 
на европейски средства. 
Вече са сключени първите 
договори за СМР за енер-
гийно обновяване на две 
жилищни сгради в София. В 
най-скоро време ще бъдат 
обявени обществените 
поръчки за избор на изпъл-
нители за изработване на 
инвестиционните проекти 
и изпълнение на строител-
но-монтажните работи за 
обновяване на останали-
те одобрени за участие 
в проекта постройки. Об-
ществените поръчки ще 
бъдат с обособени пози-
ции. По един изпълнител 
ще извършва дейностите 
по проекта по седемте по-
зиции – шестте района за 
планиране и град София.

Той припомни, че фи-
нансовата помощ за соб-
ствениците е в размер на 
75% от стойността на 

бюджета за обновяване на 
съответната сграда. Из-
цяло се покриват разходи-
те за обследване за уста-
новяване на техническите 
характеристики на обекта 
и изготвяне на технически 
паспорт и за обследване за 
енергийна ефективност. 
За осигуряването на своя 

дял от бюджета за обно-
вяване собствениците мо-
гат да бъдат подпомагани 
чрез предоставяне на за-
еми от Фонда за жилищно 
обновяване (ФЖО). Сред-
ствата в него са 13 млн. 
лв. Допълнително от МРР 
са осигурени пари за 100% 
подпомагане на граждани 
в затруднено финансово 
положение. Увеличен е гра-
тисният период за креди-
ти от ФЖО от 6 месеца 
на 1 година.

 „Реализацията на про-
екта е належаща за стра-
ната ни. Целта ни е  в 
рамките на две години да 
обновим 180 - 200 сгради. 
За тази година предвиж-
даме да приключим до 80 
обекта, за да изпълним 
условията за усвояване на 
средства по ОПРР. Много 
прецизно трябва да спазим 
законовите изисквания към 
инвестиционния процес“, 
допълни инж. Мазнев. 

По думите му, очаквани-
те средства по тази про-
грама за следващия про-
грамен период до 2020 г. 
ще са 350 млн. лв. 

Останалите приори-
тетни оси на Оперативна 
програма „Региони в рас-
теж“ 2014 – 2020 г. бяха 
представени от Златко 
Стефанов – младши екс-
перт в отдел „Програми-
ране, оценка, информация и 
публичност“ към МРР. След 
него думата беше дадена 
на инж. Тодор Стоянов, гл. 
експерт в отдел „Монито-
ринг и докладване“ към ди-
рекция „Кохезионна полити-
ка и околна среда“ (МОСВ). 
Той от своя страна разка-
за за приоритетите на ве-
домството по ОП „Околна 
среда“ 2014 – 2020 г. Инж. 
Стоянов наблегна най-вече 
върху стартиралите стро-
ителни обекти през 2013 г. 
и напредъка по приоритет-
ните оси.

Доклад на тема „Кон-
статирани проблеми при 
усвояване на европейски-
те фондове през изминалия 
програмен период и набе-
лязване на мерки за прео-
доляването им“ представи 
на семинара инж. Георги 
Спиридонов – член на Кон-
тролния съвет на ОП на 
КСБ – София. Той раздели 
условно изпълнението на 
проекти, съфинансирани 
по европейски програми, 
на два етапа. 

Първият е подготов-
ката, кандидатстването 
и одобрението на дадено 
предложение. Вторият е 
стартирането му, изпъл-
нението и финализирането 
му. Според инж. Спиридонов 
за първата част е важно 
да се набележат целите и 
да се определи отговорно 

лице за координатор от 
страна на бенефициента. 
При втория основното е да 
бъде обезпечен финансово 
обектът, като внимател-
но се следи неговата ре-
ализация. Констатирани-
те проблеми, които инж. 
Спиридонов сподели пред 
аудиторията, бяха свърза-
ни най-вече с мудността 
и забавянето при избор на 
изпълнител. Нереалните 
срокове за реализация и 
липсата на администрати-
вен капацитет от страна 
на бенефициента също 
бяха определени като ос-
новни пречки. 

Според члена на Кон-
тролния съвет на ОП на 
КСБ е необходимо да бъ-
дат взети спешни мерки 
за преодоляване на тези 
проблеми. Той е на мнение, 
че трябва да има ясни и 
недискриминиращи изиск-
вания при обявяването на 
тръжни процедури по ЗОП. 
Необходимо е и проекти-
те да бъдат съобразени с 
действащата нормативна 
уредба на България. Много 
важно е да се заложи и 
процент за непредвиде-
ни разходи при формиране 
на бюджета. Всички, при-
състващи на семинара, се 
обединиха около общото 
мнение, че е нужно да се 
осигурят и компетентни 
консултанти със съот-
ветния опит при изпъл-
нението на различните 
обекти. 

В  заключителната 
част на форума, орга-
низиран от Камарата и 
областните представи-
телства на КСБ в София и 
Бургас, лекция изнесе Сер-
гей Инджов, който направи 
презентация на иновации-
те в строителството.

Сергей Инджов направи презентация за иновациите в строителството

Инж. Егмонт Якимов подчерта, че е важно да се 

следят новостите в бранша

Васил Вутов, зам.-председател на ОП на КСБ 

- София

Инж. Любомир Качамаков – член на УС на КСБ и на Съвета на 

директорите на в. „Строител“, заедно с инж. Искрен Миланов 

и инж. Благой Козарев
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Емил Христов

Доц. Стоянов, наско-

ро бяхте избран за пред-

седател на секция „Про-

фесионално обучение и 

квалификация в строи-

телството”. Какви ще 

са вашите приоритети?

Що се касае до работа-
та, която е необходимо да 
осъществим, имам някол-
ко идеи. Първата от тях е, 
че трябва да направим по-
тясна връзка между бран-
ша и центровете за обра-
зование за строителство. 
Идеята е да се обхванат 
всички структури в даде-
на фирма, като се започне 
от висшия мениджмънт, 
мине се през отделните 
функционални звена и се 
стигне до работниците. 
Желанието на секцията е 
да осъществим много те-
сен контакт между строи-
телния бизнес и образова-
нието. Радва ме фактът, 
че за тази си идея съм 
подкрепен и от Пламен 
Иванов, който е зам.-пред-

седател на Управителния 
съвет на КСБ и отговаря 
за този ресор. 

В крайна сметка обра-
зователната ни система 
не произвежда техници и 
инженери просто за да ги 
направи висшисти, които 
няма да могат да се реа-
лизират. Необходимо е да 
се подготвят адекват-
ни кадри, които да са от 
полза на бизнеса. В тази 
връзка ще търсим тесен 
контакт с фирмите за 
мнения. Предложенията на 
бранша трябва да бъдат 
чути от образованието, а 
учебните планове и дисци-
плини да бъдат променени, 
за да отговарят на това, 
което иска секторът. Тук 
се появява важната функ-
ция на секцията. За тази 
цел искам да я структури-
раме, да има по-сериозно 
представителство на раз-
личните нива на образова-
ние и обучение и нещата, 
които върши, да бъдат по-
лезни за работодателите 
в строителството и за-
етите в бранша.

Идеята ви е наистина 

добра. Имате ли планове 

да се обърнете към раз-

лични държавни учрежде-

ния, които да помогнат 

– Министерството на 

образованието и наука-

та, или директно към вис-

шите учебни заведения?

Разбира  се .  Всич -
ко рефлектира и върху 
държавните структури, 
особено що се касае до 
средното образование. 
Университетите са ав-
тономни и имат възмож-

ността да отговарят на 
променящата се среда 
по-бързо и гъвкаво. За жа-
лост при някои от тях не-
щата се случват по-бавно. 
Желанието ми е да има чу-
ваемост, така че да може 
да отговорим на бизнеса, а 
и той да бъде по-активен 
и точен в исканията си 
към образованието.

Мога да дам и един 
пример. С мой колега има-
ме докторант, чиято ди-
сертация е свързана със 
санирането на панелните 

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“

сгради. Сами избрахме 
тази тема, защото смя-
таме, че е актуална и по-
лезна, а би било по-добре 
голяма фирма, която има 
афинитет към заемането 
на пазарната ниша, наре-
чена саниране, да дойде и 
да каже, че иска училище-
то да я разработи. Тогава 
това ще бъде научна раз-
работка, която ще влезе 
веднага в употреба. Биз-
несът знае от какво има 
нужда, а образователна-
та система може да му го 
осигури.

Много от строител-

ните предприятия на-

истина се оплакват от 

неподготвените кадри. 

Какви стъпки трябва да 

бъдат предприети в тази 

посока?

Нужно е да има по-го-
ляма гъвкавост на обра-
зованието, както и конк-
ретност на исканията 
на бизнеса. Необходимо е 
да бъдат посочени реални 
проблеми, които същест-
вуват при обучението на 
кадрите. По този начин 
може да се реагира и да 
се промени системата 
на професионалното об-
разование. Ето сега от 
магистърския курс, кой-
то провеждаме, ще излезе 
първият випуск със защи-
тени дипломни работи по 
управление на инвести-
ционни проекти. 

Като член на секцията 
искам да кажа, че ще ра-
ботим за популяризиране-
то на дуалната система, 
защото смятам, че това 
е нещо ново и полезно, но 
недостатъчно популярно у 
нас. Ето това е прекият 
контакт между бизнеса 
и образованието. Трябва 
науката, образованието 
и бизнесът да работят 
в симбиоза, за да бъдат 
конкурентоспособни на 
пазара.

Търсят ли ви фирми-

те за помощ при избора 

на кадри?

Все още не, но ако ме 
потърсят, бих откликнал 
веднага. Идеята е точно 
такава – членовете на 
секцията да са предста-
вители на центровете за 
професионално обучение, 
на гимназиите и на висше-
то образование. Така че 
при подобни срещи да се 
подобри комуникацията, за 
да може да сме максимал-
но полезни на строителния 

бранш. Целта на секцията 
е да помага за повишаване 
квалификацията на кад-
рите в съответствие с 
нуждите на бизнеса. Всеки 
управител иска да има до-
бре обучен персонал, кой-
то да си върши работата 
качествено.

Предвиждате ли да 

проведете обучения през 

настоящата година?

Следващия месец ще 
направим семинар за ду-
алната система, за да я 
популяризираме и да при-
влечем колкото се може 
повече фирми и хора от 
гилдията към идеята. Раз-
бира се, и инициативата 
„Аз мога да строя” ще про-
дължи. Ще разработим и 
система, която да повиши 
интереса на студентите 
към сектора, защото има 
момент, в който те учат 
заради самото учене. 
Студентските практики 
са нещо много хубаво. Те 
бяха забравени, а същевре-
менно е от голямо полза. 
От една страна, младите 
виждат реалния начин на 
работа, а от друга – биз-
несът оценява какво е 
научил даденият човек и 
веднага може да реагира 
с препоръки към образова-
нието. Ето я обратната 
връзка. 

По този начин фирми-
те могат да проследят 
развитието на бъдещи-
те кадри и да направят 
адекватен подбор още 
преди завършването на 
студентите. На Запад е 
много популярно да се да-
ват стипендии на отделни 
младежи, които после се 
обвързват да работят за 
дадената фирма. Тук това 
за съжаление не е толкова 
често срещано.

Споменахте, че про-

ект „Аз мога да строя“ 

ще продължи и през на-

стоящата година. Какво 

е вашето мнение за него?

Много успешен и ат-
рактивен проект. Той дава 
увереност на учениците, 
че неслучайно са избрали 
тази професия. Осигурява 
възможност на децата да 
се докоснат до истинско-
то строителство, а не 
само до това, което пише 
в учебниците. Те могат 
на практика да приложат 
знанията, които са полу-
чили. Това е една чудесна 
инициатива, която трябва 
да се развива.

Трябва да произведем адекватни 
кадри, които са от полза на бизнеса

Снимка Денис Бучел

Доц. д-р инж. Венцислав Стоянов завършва през 1987 г. 

Висшето военно-строително училище „Ген. Благой Иванов”. 

След това 10 години е инженер в практиката и технически 

ръководител. Първият му сблъсък със строителен обект 

е Националното училище по култура, сега Италианският 

лицей. През 1996 г. спечелва конкурс и става асистент в 

катедра „Организация и икономика на строителството“ 

към Висшето строително училище „Любен Каравелов“.

Два мандата е ръководител на катедра „Организация 

и икономика на строителството”, която след това се 

променя за кратко в „Мениджмънт на строителството” 

и сега – „Технология и мениджмънт на строителството”. 

Преподава в учебното заведение дисциплините 

„Организация на строителството”, „Мениджмънт на 

строителната фирма”, чете лекции по „Инвестиционна 

дейност в строителството“, „Контрол и оперативно 

ръководство на строителните инвестиционни проекти“ 

в магистърския курс „Управление на инвестиционни 

проекти“. Също така е зам.-председател на програмата 

„Строително инженерство” към Европейския 

политехнически университет в Перник, чийто председател 

е акад. Ячко Иванов. 

Доц. д-р инж. Венцислав Стоянов, председател на секция 
„Професионално обучение и квалификация” към КСБ:
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Мартин Славчев

Състоя се втора среща между Камарата на стро-
ителите в България и китайската компания China 
State Construction Engineering Corporation (CSCEC). 
Първата бе през декември 2013 г., когато българска 
делегация, водена от председателя на Народното съ-
брание Михаил Миков и с участието на инж. Николай 
Станков, зам.-председател на КСБ и председател на 
ОП на КСБ – София, бе на посещение в Китай. През 
седмицата част от ръководството на CSCEC върна 
визитата в София. 

Представителите на китайската компания от-
ново изразиха своето желание да инвестират у нас. 
На правителствено ниво в момента се обсъждат 
възможностите за вложения в инфраструктурни 
проекти, за които не се предвижда финансиране от 
еврофондовете, като тунела под връх Шипка, магис-
трала „Черно море” и др. 

CSCEC има уверението на The Export Import Bank 
of China, че ще получи подкрепа за своите инвести-
ционни намерения. 

Инж. Николай Станков представи пред гостите 
от Китай историята и целите на Камарата. От ком-
панията заявиха, че се надяват на подкрепа и съвети 
от страна на КСБ. При бъдещата си работа у нас 
фирмата смята да наема основно местни работници. 
Тя ще използва български строителни материали, с 
изключение на някои по-специфични такива, които ще 
бъдат внесени от чужбина. 

Със своя годишен оборот в размер на 100 млрд. 
долара CSCEC е на 80-о място в света в класацията 
на списание Fortune.

Инж. Венетка Витанова, 
ОП на КСБ – Варна

Клуб на строителите при ОП 
на КСБ – Варна, проведе своята 
трета винария, превърнала се в 
ежегодно мероприятие. Tо отно-
во накара строителите да заки-
пят като младо вино от трепет 
за участието си в конкурса. 

Но в сериозен план употреба-
та на това божествено питие 
има своите правила. Оттук про-
изтече и още една от целите на 
конкурса освен спечелването на 
наградата, а именно – да ориен-
тира строителите в многообра-
зието на вкусовете на собствено 
произведените им вина, в арома-
тите, в нюансите на цвета и да 
ги посвети във всеки детайл от 
съдържанието на чашата. 

Няма друга напитка в истори-
чески план, която да е упражни-
ла толкова мощно влияние върху 
светоусещането на хората. То, 
казват наукарите, също е и тънък 
социален психолог, стига човек 
да познава и разчита неговите 
послания. Вината на отделните 
народи обикновено носят по нещо 
от техните национални харак-

тери. Затова хубавите френски 
са аристократични, немските 
са с прецизно моделиран вкус, 
италианските и испанските са 
по южняшки темпераментни, а 
калифорнийските и австралий-
ските са заредени с предизвика-
телството на модерните техно-
логии.

 За България виното винаги 
е било и ще бъде важен елемент 
от поминъка, науката и от ико-
номиката. Заради уважението 
към успелия винопроизводител, 

към колегата и удостояване със 
съответното внимание, а и вече 
към създалата се традиция, вар-
ненските строители проведоха 

своята тазгодишна винария. Да 
направиш питие, което другите 
разпознават и харесват, озна-
чава да бъдеш част и от техния 
свят. 

За да открои най-добрите 
виноделци сред варненските 
строители, беше поканено жури, 
в състава на което бяха включени 
известни винопознавачи. Предсе-
дател бе Любомир Стоянов – со-
мелиер на България за 2006 г. и 
2007 г., а членове – хаджи Лам-
брин Сотиров, издал единствена 
по рода си в Европа „Карта на ви-
ното в България”, и Здравко Дян-
ков - професионалист в бранша на 
винопроизводителите. 

Регламентът тази година 
даде възможност на 6 вида от 
напитката да се състезават за 
награди. Това бяха бели и купажни 

бели вина, розе и купажно розе, 
червени и купажни червени вина. 

Журито имаше тежката и 
отговорна работа да дегустира 
29 проби. След приключване коми-
сията обяви своите фаворити. 
Най-голямото отличие бе за вино 
розе № 200, „Ай Ви Сейлингс” ООД. 
Фирмата получи „Енциклопедия 
на виното”, а всички останали 
наградени – „Карта на виното” и 
календар „Стара Варна”

Всички гости и участници 
взеха грамота за успешно включ-
ване в състезанието, изработени 
с вещина от служителите на КСБ 
ОП – Варна.

„Дали съм влюбено пиян, или пък съм пияно влюбен?
Тук май изпускам буква „о”! И пак със буква „о”!...
Дали съм влюбено о-пиянен, или пък съм о-пиянено влюбен?
Да, тука разликата само е в едно – във буква „о”!
Защото питието е едно – това е любовта!”

Голямата награда 
Вино розе № 200, „Ай Ви 

Сейлингс” ООД

Червени вина:
I награда – № 309, „Лъки 

2006” ООД
II награда – № 304, „Глобъл 

инвест груп” ООД
III награда – № 307, „Пандо-

ра” ЕООД
Бели вина:
I награда – № 100, ЕТ „Рик”
II награда – № 107, „Глобъл 

инвест груп” ООД
III награда – № 114, „Русев-

билд” ООД
Розе: 
I награда – № 202, „Пандо-

ра” ЕООД
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„Меморандумът е резултат на двегодишна съвместна 
дейност. През последните години строителният бранш раз-
чита основно на Закона за обществени поръчки като източ-
ник  за осигуряване на работа. Всички ние искаме търговете 
да бъдат прозрачни и да се провеждат при честни и открити 
условия. Надявам се на продължително бъдещо сътрудни-
чество“, заяви инж. Светослав Глосов. Той припомни, че на 
18 март ще се състои третата кръгла маса на тема мо-
дернизация на обществените поръчки, организирана от КСБ. 

Камарата и Центърът  ще обединят усилия, експер-
тиза и дейности за търсене на оптимални решения в 
борбата с корупцията, се посочва в меморандума. Двете 
организации ще работят активно за намиране на пресе-
чни точки на взаимодействие по теми от общ интерес. 
Предвид актуалността и значимостта на корупцията 
като системен проблем в национален и общоевропей-
ски аспект КСБ и БОРКОР се ангажират за съвместни 
действия за ограничаване, респ. преодоляване на прояви 
на корупционно поведение. Те ще обменят информация 
и аналитични материали и ще си партнират по общи 
проекти от взаимен интерес. Организациите ще форми-
рат експертни съвети по конкретни задачи и проблеми, 
свързани с противодействието на корупцията. 

Елеонора Николова, 

зам.-директор на 

ЦППКОП, Бойко 

Великов, директор 

на ЦППКОП, инж. 

Светослав Глосов, 

председател на КСБ, 

и инж. Иван Бойков, 

изп.директор на 

Камарата
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Г-н Статев, кое е най-важното, 

което трябва да знаем за клъстерира-

нето?

Един от големите проблеми е, че 
то не може да се направи за един ден. 
Клъстерът, особено в условията на сво-
боден пазар и на демократична полити-
ческа система, изисква време, за да се 
създадете доверие между участниците. 
Необходимо е да се изгради система за 
управление на отношенията им, която 
да даде устойчивост и развитие. Тя не 
трябва да позволи на една фирма да има 
превес над останалите в обединението. 
Първите клъстери в България се разпа-
днаха именно по тази причина – всички 
са равни, но един е по-равен. Ето защо, 
за да се поддържа клъстерна организа-
ция, е изкуство на мениджмънта. То е по-
различно от това, да се управлява фир-
ма. Свързано е с умението да се създаде 
система за управление на отношенията 
между предприятията, която първо да 
успее да разпознае техните специфики, 
сила, познания и въобще защо си струва 

да бъдат привлечени в клъстера. След 
това трябва да се дефинира на кои паза-
ри дадена комбинация от компании може 
да търси реализация. И в крайна сметка 
с помощта на хора, които разбират от 
маркетинг и от продажби, да се създа-
дат съответните предпоставки за из-
лизане на тези нови пазари. 

Как да се създаде подобна система 

за управление на отношенията между 

фирмите?

Всеки клъстер трябва да я изгради. 
За съжаление аз лично се занимавам с 
подобни обединения почти 10 години 
вече и виждам, че е изключително малък 

броят на хората, които раз-
бират това, за което досега 
говорихме. 

На какво се дължи това 

според вас? На традицион-

на неспособност да работим ефектив-

но заедно, или проблемът е друг? 

Въпросът е в какви рамки на отно-
шения и взаимодействия е поставена 
дадена нация. Когато говорим за бизнес, 
трябва да има рационално отношение 
към темата и да не се толерират ко-
рупционни практики. В Европа също ги 
има, но не се поощряват. Бюрокраци-
ята възпроизвежда корупционните мо-

дели ежедневно. Ако едно МСП изпълня-
ва проект по оперативните програми, 
трябва да задели административен и 
финансов ресурс. Това е така, защото 
нашите оперативни програми са съз-
дадени по абсолютно непрагматичен 
начин и те защитават интереса един-
ствено и само на бюрокрацията. Казвам 
го абсолютно отговорно и сериозно.  
В последната пролетна сесия за клъсте-

Мария Желева,
Ана Георгиева,
експерти КСБ

„Съединението пра-
ви силата“ е национален 
девиз на редица държави, 
сред които и България. 
Актуалността на посла-
нието може да се отнесе 
както към обществено-по-
литическия живот, така и 
към бизнеса. Взаимодейст-
вието с цел подобряване на 
конкурентоспособността 
все още трудно се въз-
приема от мнозинство-
то фирми и предприемачи 
като нещо позитивно. За 
част от тях конкурентът 
не само, че не е потенциа-
лен партньор, а напротив 
– просто трябва да бъде 
„победен“. Има и малцина 
обаче, които вече са от-
крили предимствата на 
кооперирането и в резул-
тат на това са образува-
ли реално функциониращи 
бизнес клъстери. 

Теоретично те пред-
ставляват доброволни 
обединения от сходни, вза-
имосвързани или допълва-
щи се фирми за получаване 
на допълнителна добавена 
стойност и повишаване на 
конкурентоспособността. 
Кооперирането може да 
бъде както хоризонтал-
но – компании със сходна 

дейност, така и вертикал-
но – такива от различни 
нива на дадена индустрия. 
Целите са разнообразни, 
в това число развитие на 
бизнес стратегии и/или 
научна и развойна дейност 
(R&D), използване на обща 
специализирана инфра-
структура, предоставяне 
на услуги за участниците, 
иницииране на съвместни 
действия за подобряване 
на дейността, увеличаване 
на пазарното присъствие, 
осъществяване на връзка 
между обучението и нае-
мането на специализирани 
кадри и др. В състава на 
клъстерите често влизат 
и научни и образователни 
институции, консултант-
ски фирми, експериментал-
ни лаборатории, местни 
власти, неправителствени 
организации. 

Първите обединения се 
появяват още преди 200 
години, но първоначално от 
тях са се възползвали най-
вече свръхголеми предпри-
ятия. В края на 80-те го-
дини на миналия век обаче 
в резултат на глобализа-
цията и на ожесточената 
международна конкуренция 
интересът към темата на 
по-ниско ниво, включително 
и сред малките и средните 
предприятия, се увеличава. 
Освен това особено през 

последните години криза-
та в Европа стимулира до-
пълнително конкурентни 
компании да формират биз-
нес сдружения, за да нама-
лят негативните ефекти 
от влошените икономичес-
ки условия.

Какви са обаче предим-
ствата от обединенията 
за малките и средните 
предприятия? И какво да-
дена фирма не би могла да 
постигне сама? На първо 
място, това е същест-
веното намаляване на 
разходите за субектите, 
ползващи общи платфор-
ма, стратегия или услуга. 
Освен това клъстерът 
предоставя възможност 
за финансиране на развой-
на дейност и въвеждане на 
иновации, които не могат 
да бъдат осъществени от 
една малка фирма. Групи-
рането на свързани пред-
приятия позволява и уве-
личаване ефективността 
и производителността на 
труда, както и подобрява-
не на конкурентоспособ-
ността. Не на последно 
място, продуктите и ус-
лугите се позиционират 
по-лесно, чрез което се 
улеснява нарастването на 
пазарния им дял. От гледна 
точка на индустрията пол-
зите от клъстерирането 
са по-висок икономически 

растеж, социално благопо-
лучие и заетост, подобре-
на бизнес среда, повишена 
инвестиционна привлека-
телност на даден регион. 

За да бъде успешно  

и ефективно

едно обединение, обаче 
е необходимо да са изпъл-

нени няколко условия. Пър-
вото е да бъде ръководено 
от дългосрочна и устойчи-
ва цел, към която са съпри-
частни всички участници. 
Второ, да се създаде та-
кава система за управле-
ние, която да не позволи 
надмощие на един или на 
няколко участници. Трето, 
да се дефинира адекват-

но на кой пазар или в кои 
сектори ще функционират 
обединените фирми и как-
ви ще са техните общи 
дейности. Освен това 
съществена роля за гене-
риране на нови идеи и пре-
доставяне на ноу-хау при 
клъстерите играе и учас-
тието на университети 
и научноизследователски 

Петър Статев, председател на Асоциацията на бизнес клъстерите: 

Източник: 
A Cluster of Possibilities 

Throughout Ontario

Петър Статев – председател на Асоциацията на бизнес 

клъстерите (АБК) в България, съосновател и председател на 

клъстера „Информационни и комуникационни технологии“ и член 

на Управителния съвет на Европейския софтуерен институт. 

Той е председател на Борда на директорите на „Смартком – Бъл-

гария“. Статев е дипломиран магистър по телекомуникации от 

Техническия университет в София.
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институти. 

Добри практики

Клъстерите са по-раз-
пространени в секторите 
ИКТ, транспорт и логисти-
ка, здравеопазване, техно-
логии, хранително-вкусова 
промишленост и автомо-
билостроене. Строителна-

та индустрия обаче също 
може да се похвали с ус-
пешни организации, макар 
и по-малко. Сдружаването 
в сферата на енергийна-
та ефективност е дока-
зало своите предимства. 
В Австрия например е съз-
даден клъстерът „Зелено 
строителство в Долна 
Австрия“, в който члену-

ват около 200 фирми. Дей-
ността им е свързана със 
саниране и реновиране на 
сгради, с енергийния ме-
ниджмънт и технологии. 
Целта на клъстера е да 
свърже бизнеса и науката 
чрез иницииране на ино-
вативни проекти, както 
и да подпомага фирмите 
при кандидатстване за 

национално и за между-
народно финансиране. 
Някои от дейностите на 
австрийския клъстер са 
осъществяване на обуче-
ния за иновативно енер-
гийно  строителство, 
съвместно развитие на 
продукти и услуги, анга-
жиране на компании за 
развойна дейност и др. 

Друг пример за успе-
шен регионален клъстер 
в Европа е белгийският 
„Еко-Строителство Ва-
лония“. Той обединява 186 
архитекти, строители, 
производители на мате-
риали, изследователски 
центрове, образователни 
институции и асоциации. 
Целта е да се стимулира 
използването на екологич-
ни материали и техноло-
гии, енергийно ефективно 
проектиране и строител-
ство, а всеки от участни-
ците подписва и т.нар. 
Зелен устав. 

В България функциони-
ра успешно индустриал-
ният клъстер „Подземна 
инфраструктура” – ИКПИ. 
Той е създаден по Опера-
тивна програма „Конку-
рентоспособност“. В него 
участват строителни 
фирми, проектанти, асо-
циации и производители 
на материали в сектор 
„Инфраструктура”. Цел-

та е да подпомага разра-
ботването на иновативни 
продукти и технологии за 
реконструкция и модер-
низация на подземната 
инфраструктура в съот-
ветствие с европейски-
те стандарти. Част от 
дейностите на клъстера 
включват създаването на 
мрежа за обмен на инфор-
мация и на професионален 
опит, взаимно предоста-
вяне на експертна и орга-
низационна помощ и др. 

Що се отнася до про-
фесионалното образова-
ние, обединяването в тази 
сфера също представлява 
ефективен инструмент 
за повишаване квалифика-
цията на кадрите. В САЩ 
например функционират 
16 кариерни клъстера за 
специфични индустрии, 
развити по инициатива 
на държавната админис-
трация. Тяхната цел е да 
подпомогнат прехода от 
образование към заетост 
чрез информиране на уче-
ници и студенти относно 
кариерните възможности, 
както и чрез преструкту-
риране и модифициране на 
учебните планове според 
интересите на новите 
поколения и актуалното 
развитие на икономика-
та. Те обединяват обра-
зователни институции, 
индустриални групи, ра-
ботодатели, федерални 
агенции и др. 

България също може 
да се похвали с успешен 
клъстер в бранша на рудо-
добива и преработката на 
метали, целящ подобрява-
не качеството на кадри-
те. Това е „Средногорие 
Мед“, създаден от най-
големите предприятия 
в района на Централна 
Средна гора. Основната 

му цел е изграждане на 
професионални гимназии в 
общините в региона, за да 
се осигурят по-добре под-
готвени кадри. Дори се 
предвижда създаване на 
„Средногорие Колидж“. На-
ред със „Средногорие Мед“ 
в инициативата участ-
ват още общините в ре-
гиона и Министерството 
на икономиката и енерге-
тиката. Те планират и из-
граждане на „Средногорие 
Лабораторис“. 

Добрата новина е, че 
от отделни добри примери 
клъстерирането в стра-
ната може да се превърне 
в традиционно успешна 
практика. „През следва-
щия програмен период на 
ОП „Развитие на конку-
рентоспособността на 
българската икономика” 
Министерството на ико-
номиката и енергетиката 
ще продължи да подкрепя 
създаването и развитието 
на клъстери в страната 
като фактор за повиша-
ване на конкурентоспосо-
бността на българските 
предприятия“, заяви Кра-
син Димитров – зам.-ми-
нистър на икономиката, 
по време на Четвъртата 
балканска и черномор-
ска конференция „Ден на 
клъстерите“. Той увери, че 
ще бъдат насърчавани ино-
вациите в обединенията, и 
припомни, че за първи път 
в националния бюджет за 
2014 г. са предвидени фи-
нансови средства именно 
за тази сфера. Български-
те клъстери ще получат 
подкрепа за насърчаване 
на иновациите и укрепва-
не на административния 
капацитет, както и за ин-
тернационализация и попу-
ляризиране на дейността 
им в чужбина. 

ри например резултатът беше следният: 
от около 50, които спечелиха проекти, 
3/4 бяха създадени в последните 2 дни 
преди изтичане на срока за кандидат-
стване.

Големият проблем е, че за разлика 
от западноевропейските системи за 
осъществяване на публични инвестиции 
при българската има филтър, но оттам 
нататък тя не се интересува и не конт-
ролира по никакъв начин резултата от 
тях. Или, казано с други думи, няма нови 
работни места, патенти, излизане на 
външни пазари и т.н. 

АБК често изразява притеснение 

от липсата на системен подход и кри-

терии за оценка на реално действа-

щите клъстери в страната. Каква е 

ситуацията в момента? Утвърдена и 

въведена ли е вече система за акреди-

тация на тези сдружения у нас?

По отношение на системата за акре-
дитация има напредък. Едно от нещата, 
които асоциацията прави, е да филтрира 
реални бизнес структури от тези, създа-
дени за един ден или преследващи други 
цели. В интерес на истината през изми-
налата година ние изключихме от орга-
низацията един редовен и три асоциира-
ни членове. За сметка на това по един, 
по два нови клъстера се присъединяват. 

За да измерим нивото на измамата, 
представете си следното: в края на 
2012 г. установихме, че има над 84 ор-
ганизации, регистрирани като клъсте-
ри. На половината от тях не намерих-
ме нито телефон, уеб сайт, просто ги 
няма. Изкуствени структури, създадени 
само на хартия. Едва около 20 от оста-
налите 40 фирми се оказаха живи. През 
2013 г. броят на клъстерите достигна 
над 230. Ясно е, че от тях едва 1/5 или 
1/6 ще продължат да съществуват и 

работят след края на проекта. В на-
стоящия момент в асоциацията члену-
ват 13 реално функциониращи клъсте-
ра. Според нас има поне още 15 – 20 
такива в страната. 

Колкото до системата за акреди-
тация, без да имаме все още официална 
консолидирана позиция на АБК, най-общо 
мнението ни е, че такава трябва да се 
въведе, защото чуждият опит показва, 
че няма как по друг начин да подобрите 
ефективността на публичните инвес-
тиции.

Европейската практика предвижда 
да се види какви клъстери има: развити, 
които вече са на международните па-
зари, развиващи се, които правят нещо 
видимо, и протоклъстери (току-що реги-
стрирани). Отделят се 10% от размера 
на държавната помощ за начинаещите, 
независимо колко са те, т.е. редуцира 
се рискът до 10%, а не до 80%, както е в 
момента. Сега действащата система в 
България пропуска всички, а това, което 
ние предлагаме, е чрез тази акредита-
ция да има отсяване. На второ място 
идват развиващите се и развитите 
клъстери. Техните нужди са различни. В 
момента всяко обединение, без значение 
кога е създадено – вчера или преди 10 
години, кандидатства по един и същи 
модел. Ние предлагаме на прото и на 
начинаещите да се дават пари само за 
изграждане на административен капа-
цитет и за формиране на структури за 
устойчиво развитие. А клъстерите, кои-
то са във фаза на развитие, да получат 
средства за изработване на собствени 
продукти и услуги. 

Това унгарският модел ли е, който 

предвижда пропорционално финанси-

ране на базата на развитие на сдруже-

нието? И той ли е най-добрият пример, 

от който България би могла да заим-

ства?

Да, точно така, това е унгарският 
модел, който на нас много ни харесва. Но 
ние отиваме още по-нататък. В Европа 
съществува система за сертификация, 
която предвижда два вида клъстери – с 
бронзов и със златен етикет. Проблемът 
й е, че работи само на документи. Ето 
защо ние предлагаме коренно различен 
подход. Според АБК един клъстер трябва 
да се мери на първо място според резул-
татите, които е постигнал за фирмите 
членове. Всичко друго е допълнително. 
По този начин, ако един клъстер претен-
дира да е развиващ се или развит, да се 
види колко работни места са открити, 
колко нови пазари (продуктови или гео-
графски) са достигнати и най-важното – 
има ли увеличаване производителността 
на труда в отделните фирми благодаре-
ние на работата им през него. 

Предлагаме държавата да дефинира 
политиката и целите, да определи ре-
сурсите, след което да обяви конкурс за 
дружества, които да управляват публич-
ния ресурс. 

На какво отдавате факта, че в АБК 

няма строителен клъстер? 

Интересен въпрос. Ще ви дам една 
гледна точка, без да претендирам, че е 
единствено вярна. Нека да видим откъ-
де идват парите за строителство днес. 
Изчезнаха директните чуждестранни 
инвестиции, които развиха сектора, т.е. 
премина бумът на хотели, ваканционни 
селища. Днес големите обекти са инфра-
структурни. Там парите минават през 
публични търгове. 

МСП би трябвало да се обединяват, 

за да са конкурентоспособни, нали?

Така е, но въпросът е след това кой 

пазар ще атакуват? Няма да им стиг-
нат оборотите за мащабните обекти. 
Отдавна някои от големите строи-
телни фирми са вече всъщност компа-
нии за проектно управление. И поради 
историята, оборотите, референциите 
те печелят мащабните търгове. Ето 
защо, според мен, малките и средните 
предприятия биха могли най-успешно да 
се реализират на пазара за енергийна 
ефективност. 

Г-н Статев, предстои общо събра-

ние на АКБ. Каква е равносметката ви 

за изминалата година? Оптимист ли 

сте за бъдещето на клъстерирането 

в България? 

Няма място за песимизъм. Има по-
добряване на средата за клъстери у 
нас, колкото и учудващо да звучи това. 
Виждаме нови обединения, които идват 
с абсолютно рационални идеи – малко 
са наистина, но пак си струва. Освен 
това водим диалог с държавната адми-
нистрация. Например благодарение на 
съвместната ни работа в края на 2012 
г. променихме правилата за кандидат-
стване по ОП „Конкурентоспособност“ 
в частта й за клъстерите. В момента 
сме и в процес на формиране на обща ра-
ботна група с Главна дирекция „Европей-
ски фондове за конкурентоспособност“ 
на МИЕ, която да изготви предложения 
за система за акредитация и нови мо-
дели за реализиране на държавната по-
мощ в сферата. Те след това ще бъдат 
предложени на Министерския съвет. И 
не на последно място, екипите, които 
управляват съществуващите клъсте-
ри, осъзнават най-простото нещо на 
света – единственият начин да оста-
нат на пазара е да осигуряват повече 
бизнес за фирмите. Това ми дава повод 
за оптимизъм. 

Източник: Използвани са елементи 

от графика на ECGROUP
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СЪВМЕСТНА РУБРИКА НА В. „СТРОИТЕЛ” 

В. „Строител“ е носител  
на годишната награда  

на Националното 
сдружение на общините 

в Република България 
(НСОРБ)  

в категория 
„Печатни медии“

Георги Сотиров

Работният ден на кмета на район „Поду-
яне” Ева Митова е с продължителност… 24 
часа. Кога тази крехка на вид жена почива, не 
е ясно. За пристрастията й към битието на 
хората обаче стана ясно още при първия ни 

телефонен разговор. „Интервю за вестника 
на българските строители? Заповядайте още 
сега” – това беше лаконичното ни запознаване.

Преди интервюто с Ева Митова надникнах 
и в старите летописи за Подуяне. Археологи-
ческите останки и тракийските надгробни 
могили в землището показват, че човешко 

присъствие тук е имало от хилядолетия. Това 
се потвърждава и от разкопките в центъра на 
района, където бе открито праисторическо 
селище отпреди 5 – 6 хиляди години. Най-ран-
ните писмени сведения за него се намират в 
турските данъчни регистри от периода 1447 
– 1480 г.

Г-жо Митова, вие сте 

кмет на „Подуяне” вече 

втори мандат. Какви са 

приоритетите в работа-

та ви? 

Цяла България минава 
през района ни, защото 
се намираме на добро ко-
муникативно място за 
мегаполиса. Ние сме на 10 
минути от идеалния цен-
тър на София. Районът е 
изключително комуникати-
вен и има голямо бъдеще. И 
затова смея да твърдя, че 
да съм кмет тук, за мен е 
наистина голяма отговор-
ност. 

Има идеи за превръща-

не на бул. „Ботевградско 

шосе“ в истинска входна 

врата на София. Какво 

предстои да се направи? 

Наистина по булеварда 
са планирани много и най-
разнообразни строителни 
дейности. Българските 
специалисти – пътищари, 
ВиК, ландшафтни изпълни-

тели и т.н., ще придадат 
наистина европейски вид 
на шосето. Специално за 
участъка в нашия район 
това означава нов асфалт, 
бордюри, пешеходни и вело-
алеи, но и ремонт на приле-
жащата инфраструктура. 

За администрацията 
ни подлезите са голям про-
блем, който сме на път да 
решим изцяло. И не само 
строителство или съот-
ветните ремонтно-въз-
становителни работи, а и 
запазване на вече направе-
ното. Последното, струва 
ми се, че днес е по-труд-
ното. Оборудвахме обек-
тите с видеонаблюдение 
с идеята да попречим на 
недоброжелателите да ру-
шат или да станат някак-
ви стълкновения. 

Коментирам проблеми-
те с пешеходните подле-
зи, защото генералната 
транспортна схема на ра-
йона предполага тяхното 
интензивно използване.

Да продължим с тема-

та за инфраструктура-

та. Какво е състоянието 

на вътрешноквартални-

те улици?

Ако сте обиколили ос-
новните пътни артерии 
на района, вие сте забе-
лязали, че състоянието на 
булевардите е прилично, 
независимо че натоваре-
ността по тях е много 
висока. Това е разбираемо 
– на нашата територия 
са едни от най-големи-
те търговски вериги, 

магазини за леки коли, за 
строителна техника и 
материали и т.н. Но това 
не е достатъчно. Райо-
нът се развива с много 
бързи темпове и това ще 
продължи. Затова за бул. 
„Владимир Вазов” имаме 
готов разработен проект 
за цялостна реконструк-
ция. Той включва ренови-
ране на стария мост „Ча-
вдар” до Околовръстното 
шосе. Когато ремонтът 
на „Чавдар“ бъде финансо-
во обезпечен, работата 
ще стартира веднага. 
Очаквам първият етап да 
започне още тази година. 

Тук има и една особе-
ност… Под съоръжение-
то ще преминава трети-
ят метродиаметър, т.е. 
всичките архитектурни, 
проектантски и инженер-
ни намерения задължител-
но се съобразяват с този 
факт. Същевременно от 
изключително значение 
за нас е изграждането на 
източната тангента, за-
щото това ще бъде връз-

ката между бул. „Владимир 
Вазов” и бул. „Ботевград-
ско шосе”. И когато тя се 
свърже със северната, чи-
ето строителство пред-
стои да започне, тогава 
ще имаме и онзи шосеен 
пръстен, за който софиян-
ци, а и всички автомоби-
листи мечтаят от десе-
тилетия. 

Проектът „Източна 
тангента” неминуемо ще 
се случи, може би не тол-
кова скоро, колкото лично 
на мен би ми се искало. В 
момента вървят предпро-
ектни проучвания и ко-
легите от направление 
„Архитектура и градо-
устройство” много актив-
но работят в тази посока. 

А на питането ви за 
състоянието на вътреш-
нокварталните улици… 
С времето все повече се 
убеждавам, че решението 
за тяхното добро състоя-
ние не е в ежегодното из-
кърпване на настилката, 
която е полагана преди 30 
– 40 години. То е в цялост-

ния ремонт – и на подзем-
ната инфраструктура, и 
на основата, и на асфал-
та, на бордюрите, тро-
тоарите, осветлението и 
т.н. Скъпо е, признавам, но 
когато правя годишната 
програма на общината, се 
стремя поне по основните 
направления да подхождам 
по-делово – да избягваме 
постоянното кърпене. На-
сочвам средствата към 
цялостното решаване 
на проблема. Разходите 
на парче не са в полза на 
никого. Този подход под-
държат и колегите от 
„Транспорт и транспортна 
комуникация” към Столич-
ната община. 

Един кмет го оценяват 
предимно по състоянието 
на улиците и на осветле-
нието по тях и в гради-
ните. Можеш като адми-
нистратор да постигнеш 
много неща, да решиш го-
ляма част от проблемите 
на хората, но една дупка 
на пътя ще нанесе пове-
че поражения върху отно-
шението на гражданите 
към общината, отколко-
то всичкото останало, за 
което работим. И може би 
са прави…

Изграждането на но-

вия метродиаметър и 

въобще обновяването на 

инфраструктурата на 

район „Подуяне” ще до-

ведат до чувствително 

поскъпване на апарта-

ментите и на свободни-

те терени. 

Определено голяма е 
ролята на метрото за 
развитието на цялост-
ната инфраструктура в 
близост до него. Огро-
мни средства се влагат 
за развитие на околните 
пространства. С изграж-
дането му нашата столи-
ца подобри облика си. Това 
е част от причините да 
приемам преминаването 
на метрото през нашите 
квартали като един много 
голям плюс. Във всяко едно 
отношение.

Моята добре свърше-
на работа като кмет ще 
се измерва с това вие, 
нашите съграждани, да 
не разберете, че в „Поду-
яне” има районна админи-
страция. Колкото повече 
навлизате в детайлите 
от функциите на един слу-
жител – движението на 
документите, сроковете 
за тяхното придвижване, 
това ще означава, че не си 
вършим работата както 
трябва. Когато има опаш-
ки пред някоя служба, това 
означава, че нещо не е в 
ред. Може би организация-
та, може би служителите 

Ева Митова, кмет на района:

Ева Митова завършва право в СУ  
„Св. Климент Охридски”. През 2007 г. 
е избрана за кмет на „Подуяне”. А след 
последния местен вот бе назначена на 
същата позиция. Преди това е работила 
в общинската администрация на района. 
Преминала е през всичките нива на 
йерархията там и е придобила ясна 
представа за проблемите на „Подуяне”.

Снимки авторът
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И НСОРБ

Кръстопътното положение на региона е било причина 
за един по-бурен живот. Неслучайно Васил Левски, когато 
идвал в София, представяйки се за търговец, пренощувал 
в къщата на Димитър Данев (в началото на ул. „Черков-
на“). Съществува предание, че Апостола е основал и таен 
революционен комитет в Подуяне.

След Първата световна война хора от различни кра-

ища на страната заселват големи части от землището 
– днешните квартали „Хаджи Димитър”, „Стефан Кара-
джа” и „Левски“.

Този бегъл поглед към аналите на историята непре-
менно трябва да завърши с православния храм „Света 
Богородица”. Той е построен през 1881 – 1882 г. с даре-
ния на жителите на Подуяне и околните села. Църква-

та е изградена от слатинските дюлгери Мите, Стойко, 
Малин, Димитър, Божин, Тоте и Андон, за които напомня 
вградената високо на южната й стена каменна плоча. 
Живописта е дело на самоковеца Иван Доспевски (син 
на Димитър Зограф). 

През 2007 г. тържествено е отбелязана и 125-годиш-
нината от построяването на храма.

не са си на мястото. Ос-
новната ми задача е граж-
даните максимално бързо 
да получават услугата, за 
която са дошли в сграда-
та на кметството. Без да 
губят време. Разпоредила 
съм режим на работа, при 
който в звената да има 
препокриване по време на 
почивките така, че хора-
та да не се бавят. При 
необходимост определям 
и удължено работно време. 

Един малко страничен 

въпрос след грохота на 

поредния прелитащ над 

сградата на кметство-

то самолет… Преди мно-

го години всички машини 

кацаха на аерогара София 

след заход откъм Стара 

планина. Изключения за 

прелитания над столица-

та бяха само при тежки 

мъгли, гръмотевични 

бури или при аварийно 

кацане. Сега от западно-

то направление като че 

ли всички полети са над 

града?

Като районен кмет 
само мога да сигнализирам 
институциите, че по този 
начин рязко се влошава ка-
чеството на средата за 
живот. В района има съз-
даден Инициативен коми-
тет за борба срещу шума 
на аерогара София. Обяс-
нението на летищната 
администрация е, че това 
се отнася само за чартър-
ните полети, които са с 
друг статут. 

С председателя на ини-
циативния комитет Емил 
Коларов проведохме разго-
вори и подкрепих тяхното 
искане при обсъжданията 
на общия устройствен 
план на София да се ко-
ментира и въпросът за 
алтернативен терен за 
аерогара на столицата. 
Между другото главният 
архитект на града Петър 
Диков подкрепи подобна 
идея. Но в момента лети-
ще София е факт и е там, 
където е, т.е. северната 
граница на нашия район. 

Но че трябва да има ре-
гламент в полза на спо-
койствието на хората, по 
това спор няма и не може 
да има…

Качеството на жи-

вот във вашия район за-

виси и от „спокойстви-

ето” на реките, които 

преминават през него...

Имаме географския 
късмет територията ни 
да се пресича от три от 
по-големите реки на Со-
фия – Слатинска, Владай-
ска и Перловска. Направи-
хме частична корекция на 
Слатинската, а в момен-
та се проектира нейното 
продължение. Не е казано, 
че един подобен воден ба-
сейн непременно трябва 

да е с коригирано корито, 
за да е безопасен… Но 
твърдя, че нашите реки 
са отлично проводими, по-
чистваме ги редовно и…

… и в коритата си да-

ват среща графитъри от 

различни поколения.

Като районна админи-
страция подкрепяме тази 
култура, когато, разбира 
се, нейното проявление 
не е вандализъм. В този 
смисъл осъществихме 
едни изключително добри 
проекти за изрисуване на 
калканите на няколко жи-
лищни блока. 

Прави впечатление, 

че хората от старите 

блокове сами се опитват 

да санират апартамен-

тите си. 

Въпросът ви е за енер-
гийната ефективност, но 
аз искам да разделя отго-
вора на две. Що се касае 
до сградите – общинска 
собственост – училища-
та, детските градини, 
другите социални заве-
дения, мога да твърдя, 
че системно провеждаме 
активна политика в тази 
посока в Подуянския район. 
Енергийната ефектив-
ност е нещо изключител-
но важно. Резултатите, 
които сме постигнали с 
топлоизолацията, догра-
мата и останалите необ-
ходими мерки – смяна на 
типа отопление например, 
са впечатляващи и оси-
гуряват много сериозна 
икономия. Имаме изключи-
телен интерес от това, 
извън естетическия облик 
на сградите, което също е 
от значение.

Относно жилищните 
сгради законодателят е 
преценил в Закона за упра-
вление на етажната соб-
ственост, че гражданите 
трябва да се научат да 
управляват имуществото 
си. За съжаление в Бълга-
рия е много трудно хора-

та да се обединят около 
някаква положителна идея. 
Иначе сме предоставили 
цялата информация на до-
моуправителите, с които 
се срещаме периодично, за 
кандидатстване по линия 
на енергийната ефектив-
ност. Има и един проблем 
– отделният вход или блок 
трябва да се регистрира 
като сдружение и да има 
отделна сметка. Когато 
се стигне до този мо-
мент, общото събрание 
се блокира от сто раз-
лични мнения и работата 
зацикля. Да не говорим, че 
т.нар. изолация в никакъв 
случай не означава, че се 
изпълняват конкретните 
изисквания за енергийна 

ефективност. Най-малко-
то, че алпинисти са мом-
чета аматьори и това, 
което правят, е работа 
между другото, докато 
дойде времето да ста-
нат ски учители или пък 
спасители по морето. А в 
апартаментите след тях 
тръгват влагата и мухъ-
лът… Когато се търси 
най-ниската цена, така 
става.

Вече  сме  в  новия 

програмен период 2014 – 

2020 г.

Известно е, че райо-
нът сам не може да гради 
стратегии по оператив-
ните програми. Нашата 
администрация заявява 
намерения за своите нуж-
ди, а последната дума е 
на колегите от Столич-
ната община, които пре-
ценяват и готовността 
ни, и необходимостта от 
развитието по-нататък 
на конкретното предло-
жение. Ще припомня, че 
проектите са обемни, 
много тежки за изпълне-
ние и тяхната устойчи-
вост след изпълнението е 
трудна задача за районни-
те кметове. 

Конкретно по ОПРР 
2007 – 2013 г. решихме и 
изпълнихме подлеза пред 
гара Подуяне и 9 детски 
площадки. И сега тези 
обекти непрекъснато 
трябва да са пред очите 
ни. Да ги наблюдаваме, да 
ги опазваме от една агре-
сивно настроена среда…

А вие нямате тези 

пари?

Напротив. Имаме сред-
ства за поддръжка на тези 
нови съоръжения. Всеки 
колега обаче трябва да е 
отговорен пред този план 
за устойчивост, защото 
това, което изграждаме 

за нашите съграждани, не 
се прави за година-две или 
пет… Остава за поколе-
нията. Вземете подлеза 
пред гарата. Великолепно 
строително изпълнение… 
Но то трябва да се пази. 

Все си мислех, че е 
анахронизъм изхвърлянето 
на боклука от балкона, но 
сама се убедих, че това не 
е така. Лесно е да се за-
мърсява и да се руши. Вър-
виш покрай блоковете и 
усещането за една мръсна 
околна среда те потиска.

Но на 26 април „ще 

изчистим София за един 

ден”.

След като сме я замър-
сявали 364 дни...

Разкажете за един 

ваш необикновен ден в 

битността ви на кмет.

Няма един обикновен, 
колкото и странно да 
звучи тази констата-
ция. Първо, той не е само 
8-часов работен ден, аз 
съм на 24-часово непре-
къснато разположение за 
хората. Кметът трябва 
да знае всичко, каквото 
някъде в неговата община 
се случва. И да е готов да 
се намеси. Пет квартала 
с 87 000 жители сме гор-
дите подуянци. Ако само 

бегло характеризирам ра-
йона, сам ще се убедите 
за какво отговарям – жп 
гара Подуяне, сложни ин-
фраструктури от всякак-
во естество, търговски 
вериги, гробищния парк, 
границата с един пробле-
мен квартал, промишлени 
предприятия – нови, стари 
и изоставени, стадион „Ге-
орги Аспарухов”, реките и 
какво ли още не… На наша 
територия са изградени 
например и 3 топлоцент-
рали, захранващи кварта-
лите „Хаджи Димитър”, 
„Сухата река”, „Левски В” 
и „Левски Г”… 

Това, което прави не-
щата различни и ме кара 
да се чувствам щастлива, 
е, когато успея да осигу-
ря финансиране за някой 
проект и да го реализи-
рам. Подобен е случаят с 
изграждането на физкул-
турния салон на 199 ОУ. 
Осигурихме финансиране, 
а строителите направиха 
необходимото.

Същото се отнася и до 
единствения парк в района 
– „Герена”, който съвсем 
скоро ще придобие нова 
визия. Ще ремонтираме 
училища и детски градини.

Предстои ни година на 
интензивна строителна 
дейност.

Така ще изглежда входната врата на столицата откъм 
„Ботевградско шосе”

Храмът „Св. Апостол 
Йоан Богослов“ в 
столичния  квартал 
„Левски-Г“ на район 
„Подуяне“

Приоритет на общината е санирането на публичните 
сгради 
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18 обособени позиции за обновяване 
на уличната мрежа обяви Община Ка-
занлък. Обектите трябва да бъдат за-
вършени до два месеца след подписва-
не на договорите. Според финансовите 
условия фирмите трябва да имат реа-
лизиран оборот, сходен с предмета на 
търга, през последните 3 години между 
6 хил. лв. и 20 хил. лв. Ще бъдат избра-
ни изпълнители, предложили най-ниска 
ценова оферта, а документи могат да 
се подават до 17 март т.г. 

Ново осветление, езеро, скейтборд площадка без аналог 
у нас предвижда обновяването на Северния парк

Страницата 
подготви 
Елица Илчева

Усилено върви реализа-
цията на първия етап от 
проекта за реконструкция 
на Северния парк в сто-
лицата. Поставят се 68 
осветителни тела и се 
изграждат подземните 
комуникации, които са не-
обходими, за да се възста-
нови пресушеното през 
1989 г. езеро. Това стана 
ясно по време на проверка 
на изпълнението на стро-
ителните дейности от 
кмета на София Йорданка 
Фандъкова. Първият етап 
трябва да приключи след-
ващия месец. В проекта са 
предвидени още нови на-
стилки, както и изгражда-

не на автоматизирана по-
ливна система и корекция 
на входовете към парка. 

Изпълнител е „Унимекс“ – 
София, а надзора изпълня-
ва „ВМЛ – Консулт“. 

В цялостния проект 
е заложено да бъдат по-
строени 3 детски площад-

Започна реконструкцията на 
Градската пречиствателна стан-
ция за отпадни води (ГПСОВ) в 
Казанлък. Началото бе дадено със 
символична първа копка. На офи-
циалната церемония присъстваха 
Спиридон Александров – ръководи-
тел на УО на Оперативна програма 
„Околна среда“, кметът на община 
Казанлък Галина Стоянова, замест-
ник-областният управител на Ста-
ра Загора Теодора Иванова, дирек-
торът на РИОСВ Нанчо Видев и др.

Модернизацията е на стой-
ност 23 млн. лв. Тя се изпълнява 
по ОПОС. Националното съфи-
нансиране е 4 317 520,51 лв. Про-
ектирана през 80-те години на миналия 
век от „Водоканалпроект“ – София, реал-
но строителството на ГПСОВ – Казан-
лък, започва през 1984 г. През 2000 г. е 
въведена в експлоатация. Изграждана е в 
продължение на 16 години и още с откри-

ването оборудването вече е морално ос-
таряло. Затова реконструкцията й е от 
важно значение за опазване на околната 
среда в Старозагорска област и за пови-
шаване качеството на ВиК услугите в об-
щината. Обектът ще даде възможност 
за включването и на отпадните води от 
населените места Шипка, Шейново, Крън, 
Енина, Копринка.

Консорциум „Интерпром Каро Витко-
вице Аква Инженеринг“ ДЗЗД – София, е 
фирмата – изпълнител на инженеринго-
вите дейности. На този етап е извър-
шено проектирането и е издадено раз-
решение за строеж. Изпълнителят ще 
направи и авторския надзор, строител-
ството, както и ще достави и монтира 
необходимите съоръжения. Наред с това 
ще отговаря за електрообзавеждането, 
обучението на персонала, въвеждането 
в експлоатация с тестове, предвидени 
в договора, и 12-месечен период на кон-
трол и подпомагане на дейността на  
ГПСОВ – Казанлък. Строителят  свое-
временно ще отстранява евентуалните 
възникнали дефекти.

„Строителните дейности по 
водния цикъл на Враца ще се при-
емат за изпълнени след проверка 
от робот с телевизионна каме-
ра“, съобщи кметът на общината 
Николай Иванов.

Той уточни, че високотехноло-
гичният контрол се въвежда със 
съгласието на инженера (строи-
телния надзор) по интегрирания 
проект. Работата на специали-
зираната лаборатория за обслед-

ване на канализационни системи 
бе демонстрирана пред медиите. 
Роботът се спуска в тръбите и 
в реално време показва състоя-
нието им, като дава възможност 
на оператора да установи дали са 

спазени изискванията на проекта 
за наклон, както и дали има някак-
ви дефекти при поставянето на 
новите съоръжения. Лаборатори-
ята е собственост на врачанско-
то водоснабдително дружество и 

струва 145 хил. евро.
Общата стойност на водния 

цикъл на Враца е над 136 млн. лв. и 
се изпълнява с финансовата под-
крепа на Оперативна програма 
„Околна среда”.

КАЗАНЛЪК

Снимки авторът

ки за различни възрастови 
групи, както и такава за 
скейтборд, каквато няма у 
нас до момента. Само тя е 
изключително сложно съо-
ръжение, което ще струва 
близо 1 млн. лв. За езеро-
то пък са нужни 2 млн. лв., 
като се очаква средства-
та да се набавят от об-
щинската приватиза-
ционна програма. Паркът 
се разпростира на 18 дка 
площ. Той е на територия-
та на две общини. Проек-
тът трябва да бъде завър-
шен до края на 2015 г. 

„През последните го-
дини възстановихме ос-

ветлението в 13 паркове 
и градини“, припомни кме-
тът Фандъкова. Сред тях 
са „Гео Милев”, „Лебед”, 
Южният парк, Борисовата 
градина, „Баня Лозенец”. 
Наред със Северния парк 
тази година продължава 
ремонтът на градините 
„Докторски паметник“ 
и „Мир и дружба” в Сту-
дентския град. Освен в 
централната част се из-
вършва и обновяване на 
паркове в кварталите на 
столицата“, посочи кме-
тът на София. Предстои 
да започне възстановява-
нето на този около НДК.
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Страницата 
подготви 
Елица Илчева

Кандидатите, които 
успяха да достигнат до 
отварянето на ценовите 
оферти за два обекта от 
бъдещия „София тех парк” 
са 14. Първоначално инте-
рес заявиха 29 компании 
и обединения. За изграж-
дането на бизнес инку-
батора сдружение „Соф 
тех парк” („Адванс 2002”, 
„Нивел”) получи най-много 
точки за техническо пред-
ложение, но даде и една 
от най-високите цени за 
изпълнение. Същевремен-
но обединение „Бъдеще 
за иновативния бизнес” 
(„Трейс груп холд”, „Пла-
некс”, „Иво Петров архи-
текти”) има по-малко точ-

ки, но е с най-ниска ценова 
оферта от всички. Близък 
резултат има и „Универсал 
строй консулт”. 

Според ценовите пред-
ложения строителството 
на първия обект – бизнес 
инкубатор, ще струва меж-
ду 7,7 млн. лв. и 9,2 млн. лв. 

при прогнозна стойност 
9,2 млн. лв. без ДДС. 

Офертите за вто-
рия търг за изграждане 
на иновационен форум 
бяха между 4,5 млн. лв. и 
5,1 млн. лв., като две от 
тях са над индикативна 
стойност от 5,4 млн. лв. 

без ДДС. Класирането ще 
става по сложна формула. 
В нея освен цената с те-
жест 50% се отчитат и 
няколко технически пока-
зателя и срок за изпълне-
ние, тъй като крайната 
дата за строителство на 
всички елементи от парка 

е 30 септември 2015 г. 
В поръчката за изграж-

дане на иновационен форум 
„Монолит София” е с една 
от най-високите техни-
чески оценки и най-ниска 
цена, следвана от „Теле-
комплект” и „Трейс груп 
холд”.

След строителството 
му се предвижда части от 
обекта да се отдават под 
наем на компании и екипи, 
работещи в сферата на 
технологиите, както и да 
има зали за срещи, заведе-
ние за бързо хранене, бан-
ков офис и места за нас-
таняване за нощувки на 
работещи в парка. Ще се 
провеждат конференции, 
срещи и събития, като 
общият капацитет на за-
лите е 1000 души.

Целият бюджет на про-
екта е 100 млн. лв., които 
са отпуснати по Опера-
тивна програма „Конку-
рентоспособност”. До 
момента сумата на раз-
пределените средства, за 
които има подписани дого-
вори или се избират изпъл-
нители, е около 70 млн. лв.

Поръчка за 1 млн. лв. обяви Си-
митли. Тя обхваща строителни 
работи върху пътните настилки 
в общината, които трябва да бъ-
дат изпълнени за 7 месеца след 
сключване на договора. Всеки 
участник трябва да докаже ми-

нимум 3 изпълнени договора през 
последните 5 години на стой-
ност 2,5 млн. лв. Важно условие 
е, че общината кандидатства за 
външно финансиране за търга, 
както и че подписаните договори 
могат да бъдат прекратени, без 

местната власт да дължи обез-
щетение, ако не получи нужните 
средства. В случай, че бъдат оси-
гурени част от парите, Симитли 
ще възложи част от търга. Сро-
кът за получаване на оферти е до 
20 март т.г. 

Започнаха строително-монтажните работи на пешеходния 
подлез „Царевец” при Орлов мост в София. Той се намира на 
кръстовището с бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” и ул. „Цар 
Иван Асен II”. Ремонтът предвижда саниране на компрометира-
ните повърхности на стоманобетонната конструкция. Ще бъде 
поставено ново осветление. Ще се възстановят нарушената 
изолация, таванът, облицовките, подовите настилки и стъпа-
лата. Предстои подмяна на парапетите и обновяване на тро-
тоара при входа и изхода. Предвижда се почистване на канали 
и шахти, както и да бъдат сменени решетките на шахтите.

Ремонтът на подлеза е на стойност 165 000 лв. Изпълнител 
на обекта е ДЗЗД „Градска магистрала”. Това е първият етап 
от изпълнението на проекта „Рехабилитация на бул. „Цариград-
ско шосе” от надлеза над бул. „Г. М. Димитров” до надлеза над 
бул. „Александър Малинов”, включително прилежащите съоръ-
жения”.

Върбица пък търси изпълни-
тел на строително-монтажни 
работи по проект за подобря-
ване на уличните настилки на 
населените места в общината. 
Той включва дейности по рекон-
струкция на 9 улици и 1 площад 
в града и на 10 улици в с. Бяла 
река. Проектът се финансира 
по Програмата за развитие на 

селските райони. Прогнозна-
та стойност е 1,769 млн. лв., а 
срокът за изпълнение е 180 дни. 
Кандидатът, ако е самостояте-
лен участник, трябва да докаже 
оборот за последните 3 години 
не по-малко от 5,3 млн. лв., а от 
строително-монтажни работи, 
сходни с обекта на поръчката – 
поне 5 млн. лв.

25 проекта изпълнява Смолян от началото 
на мандата на кмета Николай Мелемов, съоб-
щиха от пресцентъра на общината. По раз-
личните програми за последните две години 
има привлечен капитал от над 13 млн. лв., като 
общата сума достига 20 млн. лв. с проектите 
по Публичната инвестиционна програма „Рас-
теж и устойчиво развитие на регионите”. Съ-
щевременно Смолян не е пропуснал нито една 
възможност за кандидатстване по оператив-
ните програми. Текущо и в рамките на идните 
месеци се подготвят още няколко предложения, 
като например проект за предоставяне на услу-
гата в създадения Център за настаняване от 
семеен тип за деца с увреждания в кв. „Устово”, 
за модернизация на музея, за саниране на сгради 
към Националния доверителен екофонд. 

Община Пловдив търси 
строителна компания, коя-
то да изгради първия етап 
от транспортния възел на 

две нива на бул. „Цар Бо-
рис III Обединител” и бул. 
„Марица”. Изпълнението 
на поръчката включва 

и преасфалтиране на 
част от бул. „Цар Борис 
III Обединител”. Финан-
сирането на пътния 
обект е осигурено от 
бюджета на общината 
за 2014 г. Срокът за из-
пълнение на работните 
дейности е общо 90 дни. 
Кандидатите трябва да 
представят документи 
за реализиран общ обо-
рот за последните 3 
приключили финансови 
години в размер на 2,6 

млн. лв. Оферти могат 
да се подават до 24 март 
т.г. Критерият за избор е 
най-ниска цена. 

Кюстендил обяви за 
втори път обществена по-
ръчка, с която търси стро-
ителна фирма за изгражда-
нето на рехабилитационен 
център. Стойността на 
проекта е над 6 млн. лв. без 
ДДС. Проектът предвиж-
да ремонтни дейности в 
медико-балнеоложкия ком-
плекс „Свети Иван Рилски” 
в Кюстендил. Към него ще 
бъде създаден нов модул – 
център за долекуване, про-
дължително лечение и реха-
билитация. Финансирането е изцяло от 
бюджета на общината и не се подпомага 
от европейски фондове и програми. Сро-
кът за изграждане е 350 дни. В тръжната 
документация не са записани финансови 

изисквания към кандидата, освен да има 
валидна застраховка „Професионална от-
говорност в строителството”. Цената 
има тежест 80%, а изпълнителят ще 
бъде избран на база икономически най-
изгодна оферта.

Снимки Денис Бучел

3 000 000 лв. допълнително ще отпусне кабине-
тът за довършването на Националния музеен ком-
плекс, който е по-известен като българския Лувър. 
Това е записано в постановление на Министерския 
съвет. Средствата ще бъдат преведени от цен-
тралния бюджет на Министерството на култура-
та.

През лятото на 2012 г. комплексът започна да се 
строи с безвъзмездна финансова подкрепа в размер 
на 27 251 872 лв. от европейската Оперативна про-
грама „Регионално развитие”. 

Налага се извършване на редица допълнителни 
строително-монтажни работи, които не са предви-
дени в първоначалния проект. Без тях сградата не 
може да бъде въведена в експлоатация, е посочено 
в постановлението на МС.
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В този брой предста-
вяме плана на най-големия 
български град на Дунав 
– Русе. Той е разработен 
от обединение „ИПГВР 
Русе 2020+“, в което вли-
зат сдружение „Агенция 
за устойчиво развитие“, 
„Сталкер-КМ“ ЕООД и 
фондация „Институт за 
стратегии по околна сре-
да“. Амбициозната зада-
ча, която са си постави-
ли, е до 2020 г. селището 
да се превърне в лидер на 
еврорегион Долен Дунав. 
Това не е случайно, за-
щото неговият ИПГВР е 
отворена платформа за 
надграждане за евроре-
гион Русе – Гюргево, тъй 
като зоните за въздейст-
вие между двата града и 
инвестиционните им про-
екти имат свързаност. 
Документът е модел за 
трансгранично сътрудни-
чество между България и 
Румъния и за реализиране 
на Дунавската страте-
гия през програмния пе-
риод 2014 – 2020 г., кое-
то го прави уникален, по 
думите на арх. Кристиян 
Миленов – ръководител 
на проекта. 

Русе лежи на Европей-
ския транспортен кори-
дор номер 7 – речната 
магистрала на Стария 
континент по Дунав, кой-
то е ключов проект за 
ЕС и е свързан с подоб-
ряването на корабопла-
ването. Другите големи 
предложения са изгражда-
нето на интермодалния 
терминал и жп връзката 
Русе – Вар на. 

Общо 455 млн. лв. са плани-

раните инвестиции

в 60 проекта в трите 
зони за въздействие на 
града до 2020 г. От тях 
15 са приоритетните 
обекти. Извън тях, как-
то и към околните села 
на Русе, има още 87 по-

малки за над 62 млн. лв. Те 
бяха разработени допъл-
нително, след като прави-
телството взе решение, 
че селата около големите 
градове ще бъдат финан-
сирани по Оперативна 
програма „Региони в рас-
теж“. Освен на различни 
европейски фондове ще 
се разчита и на публично-
частното партньорство, 
както и на средства от 
държавния и общинския 
бюджет.

Изработването на 
ИПГВР е предизвикало го-
лям обществен интерес и 
поради това са проведени 
три обсъждания. Община-
та пък е останала отво-
рена за предложенията на 
русенци за развитието 
на града и след одобрява-
нето на плана, като има 
електронна поща за при-
емане на идеи. 

Близо половината  

от бюджета

ще бъде инвестиран в 
зоната с публични функ-
ции с висока обществе-

на значимост. Това не е 
случайно. Зоната обхва-
ща площ от 215 хектара 
от централната градска 
част на Русе, където са 
концентрирани 80% от 
паметниците на култу-
рата в града. В нея са 
още Младежкият парк и 
демонстрационният ком-
плекс „Здраве“. Тук жи-
вее 1/10 от населението 
– 15 113 души. Зоната е 
заключена между реката 
и булевардите „Скобе-
лев“, „Цар Освободител“, 
„Съединение“ и улиците 
„19 февруари“ и „Алеи Въз-
раждане“. 

Това е най-емблема-
тичната и привлекател-
на част на града, която 
във времето е успяла 
да съхрани историята, 
традициите и културно-
то наследство на Русе. 
Планът предвижда да се 
направи реконструкция и 
рехабилитация на пеше-
ходните зони, изгражда-
не на подземни паркинги 
и нови детски площадки. 
Включено е и благоустро-
яване на крайбрежната 
ивица северно от Парка 
на младежта и обособя-
ването й като зона за об-
ществен отдих, предви-
дени са велосипедни алеи, 
реставрация на важни ис-

торически паметници и 
сгради в центъра, както 
и обновяване на училища 
и прилежащите им дворни 
пространства.

Общо са планирани 36 
инвестиционни проекта с 
прогнозна стойност над 
219 млн. лв. Най-големи-
ят – за над 66 млн. лв., е 
свързан с подобряване на 
корабоплаването по р. Ду-
нав и е наречен „Синята 
лента на Европа“. Друг 
мащабен е „Зелената 
алея на времето“ и е за 
61 млн. лв. Той е свързан 
с благоустрояването на 
парковите пространства 
покрай реката, както и на 
историческия център на 
града със старите зда-
ния, една част от които 
се нуждаят от рекон-
струкция. Един от голе-
мите проекти – за над 26 
млн. лв., е обновлението 
на няколко важни здравни 
заведения. Това са Меж-
дуобластният диспансер 
за онкологични заболява-
ния, този за кожно-ве-
нерически заболявания, 
Областният диспансер 
по пневмо-фтизиатрични 
заболявания, болницата в 
Русе, както и ДКЦ-1.

В тази зона попада и 
реализацията на проекта 
за регионален център за 

интегрирано управление 
на риска на територията 
на Долен Дунав. 

Зоната със социални  

функции обхваща

от първа до четвър-
та част на жк „Родина“, 
в който е 1/10 от насе-
лението на Русе. Той се 
простира на площ от 
105 хектара, като тези 
квартали са се оформи-
ли стихийно през 50-те 
и 60-те години на мина-
лия век. Впоследствие са 
били пренебрегнати от 
развитието на по-нови-
те комплекси на изток и 
на юг от зоната – „Здра-
вец”, „Чародейка”, „Друж-
ба”, които са в по-добро 
състояние по отноше-
ние условията за живот, 
транспортни връзки и 
комуникации с центъра. 
Тук като остър проблем 
се откроява липсата на 
места за отдих и парк. 

Планирано е реали-
зирането на 18 инвес-
тиционни  проекта  с 
прогнозна стойност от 
близо 66 млн. лв. Най-го-
лемият е за подоб ряване 
на транспортната свър-
заност на зоната с цен-
търа и останалите райо-
ни на Русе, като за това 

са планирани 26 млн. лв. 
Планиран е ремонт на 
ул. „Шипка“ (от бул. „Цар 
Освободител“ при Коопе-
ративния пазар до бул. 
„България”), включително 
и на пешеходния надлез 
при бул. „Родина“ с жп ли-
нията. Ще бъде направе-
на и пешеходната връзка 
между жк „Родина 3” и 
жк „Чародейка“ в района 
между ул. „Кадин мост“ и 
ул. „Опълченска“. Другият 
пътен проект е свързан 
с благоустрояването на 
главната улична мрежа. 
Заложено е и изграждане-
то на ново детско заве-
дение.

Още два големи про-
екта, всеки от които за 
по над 12 млн. лв., са за 
образователната, со-
циалната и здравната 
инфраструктура. Плани-
рани са мерки за обнов-
ление и реконструкция 
на сгради – общинска и 
държавна собственост, 
строителство на малка 
когенерационна мощност 
за нуждите на общест-
вените обекти, както и 
обновяване на многофа-
милни жилищни построй-
ки. Целта е да се подобри 
качеството на живот. В 
жк „Родина 3“ е предвиде-
но изграждането на нова 
детска ясла, социално 
жилище за настаняване 
на лица от малцинства-
та, както и сграда за со-
циално слаби.

Освен това ще бъдат 
ремонтирани две цело-
дневни детски градини в 
жк „Родина 1”. Едната е 
„Пинокио” на ул. „Вискяр 
планина“ № 2, а другата 
е „Русалка“ на ул. „Шумна-
тица“ № 6. Разработен 
е проект и за ремонта 
на основното училище 
„Олимпи Панов” и спорт-
ния комплекс „Дунав”. 

Икономическата зона за-

лага на публично-частното 

партньорство 

Тя обхваща източна-
та индустриална зона на 
града и е с площ от 795 
хектара. Това е място за 

Планираните инвестиции до 2020 г. възлизат на над 455 млн. лв. 

Лилия Христова

Над 511 млн. евро са планирани за 67-те града до 
2020 г. по новата Оперативна програма „Региони в 
растеж“. Те са разделени на четири нива в зависимост 
от броя на населението, икономическото им развитие 
и бюджетите.

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

В третото са 28 града – останалите областни 
центрове плюс още 10 селища – Горна Оряховица, 
Дупница, Димитровград, гр. Гоце Делчев, Петрич, 
Свищов, Лом, Велинград, Карлово и Панагюрище. За-
деленият за тях ресурс е най-голям. Той е общо 255,7 
млн. евро, което е половината от средствата. На 
всяко едно селище 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 
ще получи скромните 913 106 евро.

Проектите, които ще се финансират, са раз-
работени на базата на интегрираните пла-
нове за градско възстановяване и развитие  
(ИПГВР). Всеки един план е разделен на три зони на 
въздействие – със социален, икономически и с об-
ществен характер.

Спортен комплекс „Дунав“ - проект за реконструкция и енергийна ефективност
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производство, като в него 
няма постоянно живеещи, 
но голяма част от тери-
торията в момента не 
се използва и затова има 
потенциал за развитие. 
Източната част на ико-
номическата зона, в коя-
то в момента е разполо-
жен индустриалният парк, 
все още не е достатъчно 
усвоена от производстве-
ни мощности, особено във 
високите южни части на 
терена. Участъкът меж-
ду жп линията и пътната 
връзка за Букурещ в поло-
вината от територията 
си не се ползва. Екариса-
жът и построеният тър-
говски център не рабо-
тят. Построеният КПП, 
непосредствено на изток 
от жп линията Русе – Бу-
курещ, вече е безпредме-
тен и му се търсят нови 
функции. Старият сгу-
роотвал на ТЕЦ „Русе” е 
рекултивиран, но заема 
значителна площ, която 
трябва да се реши как ще 
се ползва. Теренът север-
но от сгуроотвала и за-
падно от пречиствател-
ната станция на брега на 
Дунав е без функции. Все 
още е неизползвано прос-
транството непосред-
ствено на юг от пътя за 
Силистра. Не е развит и 
потенциалът на брегова-
та зона между Свободна-
та зона и Комбината за 
тежко машиностроене. 
На север от сегашната 
индустриална зона съ-
ществуват свободни те-
рени, а районът на т.нар. 
Бивше телеугоително 

стопанство има нужда 
от реконструкция и идеи 
за развитие.

В момента в новия 
индустриален парк про-
изводствените мощнос-
ти са съсредоточени 
в българското подраз-
деление на испанската 
„Керос България” АД – за 
производство на плочки, 
и френската „Монтюпе” 
ЕООД – автомобилни ак-
сесоари. Строи се логис-
тичният парк „Русе“. Тъй 
като половината зона е 
свободна, тя има нужда 
от сериозно структури-
ране и уплътняване, смя-
тат авторите на плана. 

Общо предвидените 
инвестиции възлизат на 
170 млн. лв. в 6 основни 
проекта. Най-големият е 
свързан с изграждането 

на интермодален ком-
плекс за 138 млн. лв. по 
Приоритетна ос „Свър-
заност“ на Дунавската 
стратегия. Тук се включ-
ва и изграждането на 
трети мост над Дунав. 
Все още обаче не е взе-
то окончателно решение 
на правителствено ниво, 
дали ще се прави основен 
ремонт на сега същест-
вуващото съоръжение, 
което не е ремонтирано 
от пускането му през 
1954 г., или ще се строи 
ново.

За  решаването  на 
транспортните проблеми 
на зоната е заложено из-
граждането на пътна връз-
ка по „Канълъ дере“ – от ул. 
„Кариерна“ до подлеза на жп 
гара Изток и пътя за с. Ни-
колово. Другият проект е 

свързан с изграждането на 
връзка по протежението на 
т.нар. Пухлево дере. Тя ще 
свързва източната и запад-
ната част на зоната, която 
минава перпендикулярно на 
Дунав между новото тра-
се на бул. „Петрохан“ и бул. 
„България“. Общо за строи-
телството на транспорт-
ната инфраструктура са 
заложени 30 млн. лв. 

За изграждането на 
технологичния парк „Ду-
нав 2020“ ще се разчита 
на публично-частното 
партньорство. 

Третият проект в 
зоната е свързан с об-
новяването на сградите 
на Областната дирекция 
на МВР и Втора районна 
служба на пожарната на 
бул. „България“ № 300 за 
1,16 млн. лв. 

Допълнителни обекти  

за още 62 млн. лв. 

Извън трите зони за 
въздействие допълнител-
но в края на 2013 г. са били 
одобрени още 87 проекта 
за над 62 млн. лв. в сфера-
та на образователната, 
социалната и здравната 
инфраструктура. От тях 
64 са за ремонт и строи-
телство на нови детски 
градини, ясли и училища. 
Седем проекта са за из-
граждане на социалната 
инфраструктура в Русе, а 
други 16 са в селата около 
града, като в Ново село е 
планирано изграждането 
на детска ясла.

Оперативен план за проект „Концепция за Ре-
гионален център „Долен Дунав“ към Европейската 
мрежа за интегрирано управление на риска и тери-
торията“

Регионален център за интегрирано управление 
на риска и територията за региона на Долен Дунав 
– в сградата на Политехническата гимназия по жп 
транспорт

Референтна база данни и съпътстваща инфра-
структура за услуги за региона на Долен Дунав за 
община Русе на основата на LCCS/ISO19144-2 

Иновативна информационна система за симу-
лиране на градското развитие

Регионална система за управление на терито-
рията, за наблюдение и превенция на риска от при-
родни бедствия 

Оперативен план за проект „Обща концепция, 
структура и план за действие за Регионален цен-
тър за култура и иновации за Долен Дунав“ – част 
от Европейската мрежа „Синята лента на Европа 
Дунав – Майн – Рейн”

Регионален център за култура и иновации за 
региона на Долен Дунав – в югозападната сграда на 
регионалната библиотека „Л. Каравелов“, с инфор-
мационна система и база данни за паметници на 
културата на Русе, програма за мрежа съвместно с 
„Методиев Център” в гр. Елванген, Баден-Вюртем-
берг, програма „Култура и иновации“ с Русенския 
университет

Дигитален атлас – интерактивна карта на кул-
турно-историческото и архитектурно наследство 
с база данни и паспорти на културно-исторически и 
архитектурни паметници на Русе

Реконструкция и рехабилитация на пешеходна-
та среда по улици „Райко Даскалов“, „Църковна неза-
висимост“ и „Баба Тонка“

Реконструкция на градина на пл. „Доктор Мус-
таков“ и ул. „Иван Вазов“ в участъка от площада до 
ул. „Борисова“ – тротоари и достъпна среда 

Рехабилитация на пешеходната среда по бул. 
„Славянски“ – от ул. „Александровска” до ул. „Прис-
танищна“, включително пл. „Св. Никола” и пл. „Елиас 
Канети“

Благоустройство на пешеходната зона по ул. 
„Александровска” – от ул. „Мостова” до Паметника 
на Альоша

Зона А – публични функции  
с висока обществена значимост

Зона Б – с преобладаващ 
социален характер

Зона В – с потенциал  
за икономическо развитие

Обновяване на целодневна детска градина „Пи-
нокио” в жк „Родина 1”, ул. „Вискяр планина” № 2, в т.ч. 
прилежащото дворно пространство

Ремонт на целодневна детска градина „Русал-
ка“ в жк „Родина 1”, ул. „Шумнатица” № 6, в т.ч. при-
лежащото дворно пространство 

Обновяване на ОУ „Олимпи Панов“ в жк „Родина 
1”, в т.ч. прилежащото дворно пространство

Спортен комплекс „Дунав” – реконструкция и 
енергийна ефективност 

Интермодален терминал в Северен централен 
район на планиране в Русе, вкл. линеен проект за жп 
и пътна връзка по „Пухлево дере“

Научен високотехнологичен парк „Дунав 2020“ 
Внедряване на системи за енергийна ефектив-

ност в обекта на Областната дирекция на МВР и 
Втора районна служба „Пожарна безопасност и защи-
та на населението“ на бул. „България” № 300 в Русе

В интегрирания план е заложен ремонт на бул. „Придунавски” – от Речната гара на бул. „Славянски“ до бул. „Цар Фердинанд“

Планират се и ремонт и обновяване на целоднавна детска градина „Русалка“ в жк „Родина 1“

Сред приоритетните проекти е обновяването на ОУ „Олимпи Панов“ в жк „Родина 1“, в т.ч. 

прилежащото дворно пространство



теми и въвеждане на ско-
ростни влакове от и до 
морския град. Модерниза-
цията на трасето трябва 
да бъде завършена през 
следващите години като 
допълнение на инвестици-
ята в програмния период 
2007 – 2013 г. Проектът 
е приоритетен и според 
Общия генерален план за 
транспорта. Предвижда 
се полагане на оптичен 
кабел по линията Пловдив 
– Бургас, внедряване на 
гарови централизации в 
участъка Карнобат – Бур-
гас, развитие на жп възела 
Бургас, подготовка за раз-
витие на този в Пловдив, 
рехабилитация на участък 
Пловдив – Оризово, модер-
низация на участъци Ори-
зово – Михайлово, Ямбол 
– Зимница и др.

През програмния пери-
од 2014 – 2020 г. е необхо-
димо да се изпълни и стро-
ителството на участъка 
София – Септември, който 
е част от модернизация-
та на жп линията София 
– Пловдив. Така заедно с 
обновяването на Плов-

див – Бургас ще се оси-
гури скоростен маршрут 
с подобрена надеждност 
и увеличен капацитет в 
участъка между столица-
та и Черно море. С оглед 
пълноценното завършване 
на направлението е необ-
ходимо реализиране разви-
тието на жп възела София 
(частично). Той е разполо-
жен на пресечна точка на 
3 от основните коридори, 
преминаващи през стра-
ната, съвместим е с го-
лемите инфраструктурни 
проекти в процес на изпъл-
нение и подготовка. Обек-
тът има изключително 
висок социално-икономи-
чески ефект. Освен това 
модернизацията на жп 
участъка София – Пловдив 
заедно със завършване-
то на реконструкцията 
и електрификацията на 
Пловдив – Свиленград и 
рехабилитацията на Сви-
ленград – турската гра-
ница по ОПТ ще осигурят 
по-голяма надеждност и 
качество на пътуване по 
маршрута София – Плов-
див – Истанбул.

В ОПТТИ е заложена и 
модернизацията на жп ли-
нията Карнобат – Синдел, 
която е част от Коридор 
№8 на територията на 
България (от границата 
с Македония през София – 
Пловдив – Бургас/Варна). 
Тя е най-кратката сухо-
пътна връзка между две-
те най-големи черномор-
ски пристанища – Варна 
и Бургас. Предвижда се и 
възстановяване на про-
ектните параметри на жп 
линията Русе – Варна. Тази 
отсечка осигурява връзка 
между пристанищата на 
двата града (съответно 
на река Дунав и на Черно 
море). Проектът е важен 
и с оглед планираното из-
граждане на интермода-
лен терминал в Русе.

Потенциалният бе-
нефициент е Национална 
компания „Железопътна 
инфраструктура” (НКЖИ).

По Приоритетна ос 2 

примерните допустими 

дейности са 

насочени към изграж-
дане и модернизация на 
участъци от пътната 
инфраструктура по ос-
новната Трансевропейска 
транспортна мрежа. Един 
от големите проекти в 
ОПТТИ е автомагистрала 
„Струма”. Общият гене-
рален план за транспорта 
предлага завършването 
на автомагистралата до 
гръцката граница, за да се 
свърже директно с пътна-
та мрежа на юг, до Солун 
и Атина. Централният 
участък на маршрута 
има много предизвикател-
ства, по-специално през 
Кресненското дефиле. 
Поради тази причина из-
граждането на автомаги-
стралата е необходимо да 
се извърши поетапно – със 

северен участък (Долна 
Диканя до Благоевград) 
и с южен (гр. Сандански 
до Кулата), които се из-
граждат в момента, а 
строителството на цен-
тралния (Благоевград до 
гр. Сандански) следва да 
се извърши през програм-
ния период 2014 – 2020 г., 
когато значителните ин-
женерни и екологични въз-
действия са преодолени 
или смекчени. 

Развитието на север-
ната главна ос „Запад-из-
ток”, която свързва София 
и Северното Черноморие 
през по-слабо изявените 
урбанизирани центрове 
в Северна България, обу-
славя довършването на 
строителството на авто-
ма гис трала „Хемус”. Обек-
тът следва да се разглеж-
да като стратегически 
проект, който ще допри-
несе за икономическото и 
социалното сближаване на 
регионално ниво.

По оперативната про-
грама ще се изгради и ав-
томагистрала Калотина – 
София (участък Калотина 
– СОП) по направлението 
на Трансевропейски транс-
портен коридор № 10. Се-
гашният път от София до 
Сливница е с две платна 
за движение без раздели-
телна ивица, а от Слив-
ница до Калотина – с едно 
за движение във всяко на-
правление. Със средства 
по Оперативна програма 
„Транспорт” 2007 – 2013 г. 
се строи Западната дъга 
на софийския Околовръс-
тен път, а по Оперативна 
програма „Регионално раз-
витие” – северната ско-
ростна тангента.

В рамките на ОПТТИ 
ще се реализира и скорос-
тен път Видин – Ботевг-
рад. За изграждането му 
през програмния период 
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Десислава 
Бакърджиева

Европейските фондо-
ве през новия програмен 
период трябва да се кон-
центрират в дейности, 
имащи най-голяма доба-
вена стойност към стра-
тегията „Европа 2020” за 
интелигентен, приобща-
ващ и устойчив растеж. 
Това е дефинирано в чл. 16 
на Общия регламент за 
програмния период 2014 
– 2020 г. В документа са 
разписани и 11 тематич-
ни цели, с които страни-
те членки задължително 
следва да се съобразят в 
процеса на подготовка на 
оперативните програми. 
Две от тях – „Подкрепа за 
преминаването към нис-
ковъглеродна икономика 
във всички сектори” и „На-
сърчаване на устойчивия 
транспорт и отстраня-
ване на „тесните места” 
в ключовите мрежови ин-
фраструктури”, ще бъ-
дат постигнати чрез ОП 
„Транспорт и транспортна 
инфраструктура” (ОПТТИ) 
2014 – 2020 г. Стратеги-
ята на програмата е раз-
работена съгласно двата 
приоритета – „Европа 
2020” и споразумението 
за партньорство. Тя е под-
готвена така, че да има 
приемственост и логична 
последователност на ин-
вестициите от периода 
2007 – 2013 г. Идеята е да 
се гарантира завършва-
нето на направленията, в 
които вече се влагат пари, 
и да се направи възможно 
изграждането на основна-
та мрежа и трансгранич-
ните връзки по Tрансев-
ропейската транспортна 
мрежа.

Първата специфична 
цел на програмата е „Ин-
тегрирано развитие на 
транспортната мрежа 
на страната като част 
от Трансевропейската 
транспортна мрежа”. Тя 
се концентрира основно 
върху завършване на прио-
ритетните железопътни 
и пътни направления и на-
сърчаване на мултимодал-
ния транспорт. С реализи-
рането на предвидените 
проекти се очаква по-доб-
ра интеграция на нацио-

налната мрежа в тази на 
ЕС и съседните страни. 
Втората специфична цел е 
„Повишаване на ефектив-
ността на използването 
на транспорта и транс-
портната инфраструкту-
ра”. Тя предвижда интер-
венции за подобряване 
качеството на услугите 
посредством внедряване 
на модернизирана инфра-
структура за управление 
на трафика, подобряване 
на безопасността и си-
гурността и намаляване 
на вредното въздействие 
върху околната среда.

Заложените приоритетни 

оси в ОПТТИ са пет.

Основните са 1 и 2, 
които са „Развитие на 
железопътната инфра-
структура по основната 
и разширената Трансевро-
пейска транспортна мре-
жа” и „Развитие на път-
ната инфраструктура по 
основната Трансевропей-
ска транспортна мрежа”. 
Специфичната им цел е 
„Интегрирано развитие на 
транспортната мрежа на 
страната като част от 
Трансевропейската транс-
портна мрежа”. Остана-
лите три са „Подобряване 
на интермодалността при 
превоза на пътници и то-
вари и развитие на устой-
чив градски транспорт”, 
„Иновации в управлението 
и услугите – внедряване 
на модернизирана инфра-
структура за управление 
на трафика, подобряване 
на безопасността и сигур-
ността на транспорта” и 
„Техническа помощ”.

Примерни допустими  

 дейности за Приоритетна 

ос 1 са 

изграждане,  модер-
низация, рехабилитация, 
електрификация и внед-
ряване на сигнализация и 
телекомуникации на же-
лезопътни участъци по 
основната и разширената 
Трансевропейска транс-
портна мрежа. В нея е 
включено подобряването 
и модернизацията на жп 
линията от Пловдив до 
Бургас. Дейностите ще 
са насочени основно към 
инфраструктурните сис-

Акцентът е върху приоритетните 
железопътни и пътни направления

С
ни

м
ки
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ът
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2007 – 2013 г. се извърш-
ват строителни дейности 
по обходите на Монтана и 
на Враца и се разработ-
ват проекти за следващия 
програмен период – учас-
тъците Видин – Димово 
(от прилежащата ин-
фраструктура на Дунав 
мост II до Димово), Димово 
– Бела – Ружинци, Руженци 
до началото на обхода на 
Монтана, както и Монта-
на – Враца. Завършена е 
подготовката за изграж-
дане на отсечката между 
Мездра и Ботев град, вклю-
чително обходни пътища 
на населените места.

Потенциални бенефи-
циенти са Националната 
компания „Стратегически 
инфраструктурни проек-
ти” (НКСИП) и Агенция 
„Пътна инфраструктура” 
(АПИ).

Изграждането на интермо-

дален терминал в Северния 

Централен район е една 

от основните допустими 

дейности по Приоритетна 

ос 3. 

Със строителството 
на интермодалния терми-
нал в Северния Централен 
район за планиране на ре-
гионалното развитие в 
България – Русе, се цели 
да се създадат условия 
за оптимално съчетава-
не и интегриране на вът-
решноводен, железопътен 
и автомобилен транс-
порт. По този начин ще 
се осигури възможност за 
извършване на голям обем 
товарни превози от Черно 
море до Централна Евро-
па. Портът в Русе е най-
голямото българско речно 
пристанище. Железопът-
ната гара в дунавския 
град е свързана с голямо-
то черноморско приста-
нище Варна посредством 
железопътната линия 
Русе – Варна. Проектът е 
важен и с оглед планирано-
то изграждане на СП Русе 
– Маказа и е в списъка с 
приоритетните обекти 
на Общия генерален план 
за транспорта.

Друга значима идея по 
оста „Подобряване на ин-
термодалността при пре-
воза на пътници и товари 
и развитие на устойчив 
градски транспорт” е раз-
ширяване на метрото в 
София и създаване на нови 
интермодални връзки за 
пътници в обществената 
транспортна система на 
София. Проектът включва 
изграждане на трети лъч 
на подземната железни-
ца – депо „Ботевградско 
шосе” – бул. „Владимир 
Вазов” – ЦГЧ – жк „Овча 
купел” .  Предвидени са 
средства и за разширение 
на втория метродиаме-
тър – от метростанция 
„Джеймс Баучер” до кръс-
товището на бул. „Черни 

връх” с бул. „Хенрик Ибсен” 
и ул. „Сребърна”. Предло-
жението е разработено 
с оглед необходимостта 
от осигуряване на бърз и 
ефективен транспорт на 
гъсто застроената южна 
част на кв. „Лозенец”, 
множеството търговски 
обекти в района и т.н. По-
тенциални бенефициенти 
са НКЖИ и „Метрополи-
тен” ЕАД.

Приоритетната ос  

„Иновации в управлението 

и услугите – 

внедряване на модер-
низирана инфраструктура 
за управление на трафика, 
подобряване на безопас-
ността и сигурността 
на транспорта” ще се 
занимава с развитие на 
информационни системи в 
корабоплаването, надграж-
дащи съществуващите, 
доставка на специализира-
ни плавателни съдове, мо-
дернизация и изграждане 
на съоръжения за приемане 
и третиране на отпадъци.

Планира се и създаване 
на цялостна информацион-
на система за търсене и 
спасяване (ИСТС). Основ-
ната й цел е да повиши 
ефективността и ефикас-
ността на операциите за 
търсене и спасяване по 
море. Внедряването й ще 
спомогне изключително 
много за подобряване ра-
ботата на Морския спа-
сителен и координационен 
център. Предвижда се и 
доставка на два кораба за 
обслужване на навигацион-
но пътевата обстановка 
по р. Дунав, доставка на 
земекопна машина (зем-
снаряд) за поддържащо 
драгиране на корабопла-
вателния път и самоходни 
шалани за транспортира-
не на издрагираните на-
носи. 

На базата на разрабо-
тен приоритизиран списък 
на необходимо оборудване 
и системи и технически 
спецификации ще се ре-
ализира инвестиционен 
проект за модернизация 
и изграждане на приста-
нищни приемни съоръжения 
и такива за обработка на 
отпадъците в портовете 
с национално значение на 
р. Дунав и Черно море.

Повишаването на ка-
чеството на аеронавига-
ционните данни и инфор-
мация също е част от 
Приоритетна ос 4. Това 
ще стане чрез изследване, 
разработване и въвежда-
не на процеси и процедури 
за управление на аеро-
навигационните данни и 
осигуряване на качество-
то им в съответствие с 
Регламент (ЕО) 73/2010 и 
приложимите мерки за съ-
ответствие. Ще се създа-
дат информационни маси-
ви с електронни данни за 
терена, препятствията 

и летищата в съответ-
ствие със стандартите 
и препоръчителните прак-
тики на ICAO и внедрява-
не на автоматизирани 
системи за придобиване 
и управление на аерона-
вигационната информация 
и т.н. 

В приоритетната ос 
е включено и развитие на 
системи за управление на 
жп движението – изграж-
дане на GSM-R мрежа. Не-
обходимо е да се осигури 
оборудването с модерни 
системи за сигнализа-
ция и телекомуникация на 
железопътни отсечки по 
Трансевропейската транс-
портна мрежа. 

Потенциални бенефи-
циенти са ИА „Проучва-
не и поддържане на река 
Дунав”, ДП „Пристанищ-
на инфраструктура”, ИА 
„Морска администрация”, 
Главна дирекция „Граждан-
ска въздухоплавателна 
администрация”, Държав-
но предприятие „Ръко-
водство на въздушното 
движение” и Национална 
компания „Железопътна 
инфраструктура”.

В  Приоритетна ос 
„Техническа помощ” дей-
ностите са насочени към 

подготовка на следващия 
програмен период 2021 
– 2027 г., укрепване и по-
вишаване на администра-
тивния капацитет на 
управляващия орган и бе-
нефициентите по ОПТТИ 
и към ефективно изпълне-
ние, мониторинг, контрол, 
оценка и популяризиране на 
инвестициите в сектора.

Разпределението на  

финансовите средства

в ОПТТИ се обуславя 
главно от идентифицира-
ните национални нужди, 
които могат да бъдат ад-
ресирани със средства от 
Кохезионния фонд (КФ) и 
Европейския фонд за реги-
онално развитие (ЕФРР). 
Новата оперативна про-
грама се концентрира 
основно върху завършва-
нето на липсващите же-
лезопътни и пътни връзки 
по TEN-T мрежата на те-
риторията на страната 
и насърчаването на ин-
термодалния транспорт. 
Поради това 50% от сред-
ствата (572 345 000 евро) 
по КФ са предвидени за 
инвестиции в железопът-
ната инфраструктура по 
Приоритетна ос 1. В до-

пълнение на инвестиции-
те по програмата с пари 
от Механизма за свързва-
не на Европа (Connecting 
Europe Facility) се предвиж-
да да се извърши модерни-
зация на жп линията Видин 
– Медковец (отсечката 
от направлението Видин 
– София), както и обновле-
ние на жп линията София 
– Драгоман.

По Приоритетна ос 2 
на програмата за инвес-
тиции в пътната мрежа 
на страната са заделени 
останалите 50% от сред-
ствата (572 345 000 евро) 
по КФ.

По „Подобряване на ин-
термодалността при пре-
воза на пътници и товари 
и развитие на устойчив 
градски транспорт” са 
предвидени 77,3% от сред-
ствата (361 300 000 евро) 
по ЕФРР. От тях 4,3% са 
насочени за обновяване 
на инфраструктурата за 
интермодалните превози 
и повишаване качеството 
на услугите за пътници и 
товари. Останалите пари 
са за насърчаване на стра-
тегии за нисковъглеродно 
развитие във всички видо-
ве територии, по-специ-
ално населените райони, 

включително насърчаване 
на устойчива мултимо-
дална градска мобилност 
и мерки за приспособяване 
и смекчаване, свързани с 
изменението на климата.

Приоритетни оси 4 и 
5 на програмата си делят 
22,7% от средствата по 
ЕФРР. Те са разпределени 
съответно 14% (65 800 000 
евро) за иновации в упра-
влението и услугите и 8,7% 
(40 520 000 евро) за техни-
ческа помощ. Субсидиите 
по Приоритетна ос 4 са 
разпределени между инвес-
тиционните приоритети 
„Разработване и подобря-
ване на екологосъобразни, 
включително с ниски еми-
сии на шум, и нисковъгле-
родни транспортни систе-
ми, включително вътрешни 
водни пътища и морски 
транспорт, пристанища, 
мултимодални връзки и ле-
тищна инфраструктура с 
цел насърчаване на устой-
чиво развита регионална 
и местна мобилност” (9%) 
и „Изграждане и рехаби-
литация на всеобхват-
ни, висококачествени и 
оперативно съвместими 
железопътни системи и 
насърчаване на мерки за 
намаляване на шума” (5%).

Проект Планирана дата 
на уведомление/
подаване (че-
тиримесечие, 
година)

Планирано 
започване на 
изпълнението 
(четиримесе-
чие, година)

Планирана 
дата на за-
вършване (че-
тириме сечие, 
година)

Приоритетни оси/инвестицион-
ни приоритети

Изграждане на третия 
метро диаметър в София

II четиримесе-
чие на 2014 г.

II четири-
месечие на  
2014 г.

I четиримесе-
чие на 2020 г.

„Подобряване на интермодал-
ността при превоза на пътници 
и товари и развитие на устой-
чив градски транспорт”

Рехабилитация на жп 
линията Пловдив – Бургас, 
фаза 2

III четиримесе-
чие на 2015 г. 

III четири-
месечие на  
2019 г.

III четири-
месечие на  
2019 г.

„Развитие на железопътната 
инфраструктура по основната 
и разширената Трансевропейска 
транспортна мрежа”

Възстановяване на про-
ектните параметри на жп 
линията Русе – Варна

II четиримесе-
чие на 2015 г. 

II четири-
месечие на 
2015 г.  

II четири-
месечие на 
2020 г. 

„Развитие на железопътната 
инфраструктура по основната 
и разширената Трансевропейска 
транспортна мрежа”

Модернизация на жп линия-
та Карнобат – Синдел

III четиримесе-
чие на 2015 г.

III четири-
месечие на 
2015 г.

II четири-
месечие на 
2020 г.

„Развитие на железопътната 
инфраструктура по основната 
и разширената Трансевропейска 
транспортна мрежа”

Модернизация на жп учас-
тъка София – гр. Септем-
ври (приоритетна отсечка 
гр. Септември – гр. Елин 
Пелин)

III четиримесе-
чие на 2015 г.

III четири-
месечие на 
2015 г.

III четири-
месечие на 
2015 г.

„Развитие на железопътната 
инфраструктура по основната 
и разширената Трансевропейска 
транспортна мрежа”

АМ „Струма”, лот 3 – Бла-
гоевград – гр. Сандански 
– А29

II четиримесе-
чие на 2015 г. 

II четири-
месечие на  
2015 г.

I четиримесе-
чие на 2022 г.

„Развитие на пътната инфра-
струк тура по основната Транс -
европейска транспортна мрежа”

СП Видин – Монтана  Г20
Обектът е разделен на 
следните участъци:
–  I участък – Видин –  Ди-
мово, от км. 12+718 до км. 
39+480
–  II участък – Димово – 
Бела – Ружинци, от км. 
39+480 до км. 60+032
– III участък – Ружинци 
–-Монтана, от км. 61+750 
до км. 102+060
– IV участък – Монтана – 
Враца, от км. 111+305 до 
км. 140+008

II четиримесе-
чие на 2015 г.

II четири-
месечие на 
2015 г.

III четири-
месечие на 
2020 г.

„Развитие на пътната ин-
фраструктура по основната 
Трансевропейска транспортна 
мрежа”

АМ „Хемус”  
(участък до II 35 пътен 
възел Плевен – Ловеч) A29

II четиримесе-
чие на 2017 г. 

II четири-
месечие на 
2017 г.

I четиримесе-
чие на 2022 г.

„Развитие на пътната инфра-
структура по основната Транс-
европейска транспортна мрежа”

АМ Калотина – София 
(участък 1 – Калотина/
сръбската граница – СОП)

II четиримесе-
чие на 2014 г. 

II четири-
месечие на 
2014 г.

III четири-
месечие на 
2016 г. 

„Развитие на пътната инфра-
структура по основната Транс-
европейска транспортна мрежа”

Път Е79 Мездра –  Ботев-
град

II четиримесе-
чие на 2015 г.

II четири-
месечие на 
2015 г.

III четири-
месечие на 
2020 г.

„Развитие на пътната инфра-
струк тура по основната Транс-
европейска транспортна мрежа”
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Десислава Бакърджиева

Приключи първата фаза от 
проекта „Създаване на речна ин-
формационна система в българ-
ската част на р. Дунав - БУЛРИС”.  
Той се изпълнява по Приоритетна 
ос 4 „Подобряване на условията 
за корабоплаване по морските и 
вътрешно-водни пътища” на Опе-
ративна програма „Транспорт” 
(ОПТ) 2007-2013 г. Напредъкът по 
него отчете зам.-министърът 
на транспорта, информационни-
те технологии и съобщенията 
Петър Киров в Русе. 

„БУЛРИС е проект, в който 
водният транспорт и информа-
ционните технологии си подават 
ръка. Капацитетът на река Дунав 
е недостатъчно оползотворен. 
От една страна, защото не са 
осигурявани необходимите  ин-
вестиции през годините за под-
дръжката на плавателния път, а 
от друга, заради някои природни 
особености. С внедряването на 
съвременни информационни сис-
теми се цели да се подобри капа-
цитетът на плавателния път”,  
заяви Петър Киров.

По думите му проектът се 
вписва и в цялостните усилия 
на България за активното учас-
тие за развитието на Дунавския 
регион. Идеята на БУЛРИС е да 
се създаде единна навигационна 
система, която да осигури ефек-
тивно и безопасно корабоплаване 
по една от най-големите речни 
магистрали в общността. Об-

щата му стойност на българска 
територия е 42 318 622 лв. Реа-
лизацията  му е разделена на две 
фази. Приключилият вече първи 
етап включва създаването на 
речна информационна система. 
Извършени са основни дейности 
по проектиране и разработване 
на софтуера за следене на кораб-
ния трафик, оборудване на цен-
тровете, доставка, монтиране 
и тестване на нови плавателни 
средства. 

Изградена е телекомуника-
ционна инфраструктура, която 
преминава през 16 комуникацион-
ни точки - от Флорентин до Си-
листра, разположени по протеже-
нието на р. Дунав. Приключили са 
дейностите и по информацион-
ната система, която е пусна-
та в експлоатация на 4 януари 
2014 г. Изпълнител на първата 
част от проекта е „Обединение  
БУЛРИС 2009” АД. В него участват  
„СИЕНСИС” АД, „ТехноЛогика” 
ЕООД, ДП „Съобщително стро-
ителство и възстановяване” и 
„CRUP” Ltd. Стойността на дого-
вора е 11 289 440 лв. без ДДС.

Целта на втората фаза е 
да разшири обхвата на новата 
речна информационна система. 
Дейностите по нея са разделени 
на три лота. Първият включва 
изграждането на речно-информа-
ционен център в Русе. Строител-
ството на сградата е започнало 
през декември 2012 г. Обектът 
се изпълнява от „Консорциум Ду-
нав”, включващ „Крис груп” ЕООД, 

„ВТ инженеринг” ООД и „БСА” 
ООД. Стойността на договора е 
5 986 752 лв. без ДДС. Той включ-
ва строителството, техническо-
то оборудване и обзавеждане на 
сградата, както и извършване на 
реконструкция на кейова стена на 
входа на пристанищен терминал 
Русе, разположена до РИС центъ-
ра. Основните строителни дей-
ности по специализираната по-
стройка са приключили в края на 
ноември 2013 г., когато е подпи-
сан Акт 14. До пълното завърш-
ване на обекта през април т. г. 
ще бъдат монтирани вътрешни-
те инсталации и техническото 
оборудване. Ще се осигурят кому-
никационните връзки на центъра,  

ще се направи фасадата и ще 
се оформи околното простран-
ство. Паралелно изпълнителят 
работи и по рехабилитацията 
на кейовата стена. В подгот-
вителния етап е извършено 
заснемане на пукнатините, ка-
верните и видимите деформа-

ции по съоръжението, след което 
са избрани подходящите техно-
логични решения за цялостната 
рехабилитация.

Лот 2 по фаза 2 включва подо-
бряване на интеграцията между 
съществуващите подсистеми, 
допълнителна автоматизация, 
както и нова функционалност за 
наблюдение и контрол чрез ка-
мери и радари. Договорът с из-
пълнителя Консорциум „БУЛРИС 
2” е подписан на 12 ноември 2013 
г. В него влизат „Транзас Марин 
Интернешънъл АБ” - Швеция, 
„Транзас Медитерейниън САС” 
– Франция, и българската „Теле-
линк”. Обединението трябва да 

изпълни възложените му дейнос-
ти за 18 месеца срещу сумата от 
9 494 000 лв. без ДДС.

Последният лот 3 включва 
внедряване на система за мони-
торинг и заснемане на състояние-
то на речното дъно. Тези данни 
ще бъдат визуализирани върху 
електронната карта и в реално 
време корабите ще получават 
информация, например как варира 
фарватерът при промяна на вод-
ното ниво. Дейностите са възло-
жени на Консорциум „НАГ Хидроси-
стемс”. Стойността на договора 
е 2 845 000 лв. без ДДС, а срокът 
за изпълнение - 8 месеца.

Резултатите по проекта 
бяха представени в присъстви-
ето на заместник-министрите 
на транспорта, информационни-
те технологии и съобщенията 
Антон Гинев и Георги Тодоров и 
генералния директор на Държав-
но предприятие „Пристанищна 
инфраструктура” Ангел Забуртов.

Антон Гинев, зам.-министър на 
транспорта, информационните 
технологии и съобщенията:

Ра з в и т и е т о  н а 
пристанищната инфра-
структура на България 
се движи успоредно с 
това на Румъния. Се-
верната ни съседка е 
нашата база за срав-
нение, защото двете 
страни влязоха едно-
временно в ЕС и трябва 
да изпълнят идентични 
условия. Естествено 
винаги има какво да се желае за развитието на прис-
танищната инфраструктура. Министерството на 
транспорта се опитва да я модернизира. Голяма част 
от речните портове се отдадоха на концесии, което 
считаме за успешна практика. След като приключат 
годишните отчети на предприятията, ведомството 
ще направи анализ и съпоставка на товаропотока на 
пристанищата при различното управление - държав-
ното и концесионното. Идеята е да преценим кое ще 
е най-правилното бъдещо развитие в тази посока.

Инвестициите във водния транспорт са много 
важни. Те трябва да се насочат към проекти, кои-
то дават повече възможности за бизнес, с което да 
се генерират нови работни места. Част от тях ще 
се реализират по Оперативна програма „Транспорт 
и транспортна инфраструктура” (ОПТТИ). Важен 
проект е удълбочаване на участъка между Батин и 
Белене. При последните преговори на високо ниво с 
Китай бе обсъдено предложението за изграждане на 
хидросъоръжение на река Дунав при Никопол - Турну 
Мъгуреле. По този начин ще можем да увеличим въз-
можността за движение на корабите през цялата 
година. Ще се реши проблемът с твърде ниското 
ниво на водата през летните месеци, през които е 
невъзможно да се работи.

Г-н Забуртов, защо 

е  в а ж е н  п р о е к т ъ т  

БУЛРИС?

Той ще направи кора-
боплаването по река Ду-
нав по-сигурно, безопасно, 
ефективно и с по-съвре-
менна навигация. БУЛРИС 
ще предложи речни инфор-
мационни услуги на евро-
пейско ниво. С пълното 
приключване на проекта 
България ще разполага с 
единна система, която 
събира, обработва, кон-
тролира и разпространя-
ва данни, отнасящи се до 
плаването по р. Дунав. Той 
ще доведе до преодолява-
не на затрудненията при 
преминаване на критични-
те участъци в района и ще 
допринесе за опазването 

на околната среда.

Изпълняват ли  се 

други важни проекти за 

вод ния транспорт по ОП 

„Транспорт”?

В процес на изпълне-
ние е подобен на БУЛРИС 
проект, но за Черно море. 
В момента се работи 
по фаза 3. Тя предвижда 
окончателно завършване 
и интегриране на всич-
ки подсистеми в единна 
национална морска ин-
формационна система, 
свързана с общоевропей-
ските структури, в съот-
ветствие с актуалните 
изисквания на междуна-
родните документи. Той 
трябва да приключи до 
края на програмния пери-

од през 2015 г. Друг важен 
проект по оперативната 
програма е изграждането 
на Географската информа-
ционна система (ГИС) на 
българските пристанища, 
което трябва да приключи 
до края на тази година.

ДП „Пристанищна ин-
фраструктура” е бенефи-
циент по ОПТ и за техни-
ческа помощ. Работи се по 
проект за оптимизиране 
на дейностите по управле-
ние на отпадъците в мор-
ските и речните приста-
нища и за изграждане на 
концепция за развитие на 
българските пристанища.

Какви други задачи 

сте си поставили през 

2014 г.?

Първо ще трябва да 
решим някои структурни 
и организационни пробле-
ми в ДП „Пристанищна 
инфраструктура”, за да 
приключим процеса по де-
централизация. Имаме нов 
устройствен правилник, 
съгласно който терито-
риални поделения придоби-
ват статут на самосто-
ятелни дружества. Те ще 
имат възможност да взи-
мат собствени решения. 
Идеята е голяма част от 
функциите да бъдат изне-

сени към териториалните 
клонове. Става въпрос за 
тези в Лом, Русе, Варна и 
Бургас.

Изпълнението на ин-
вестиционната програма 
за 2014 г. също е важна 
задача за ДППИ. Един от 
големите проекти в нея е 
възстановяването на ес-
такадата в Шабла по ре-
шение на Министерския 
съвет, което ще стане с 
капиталов трансфер. Дру-
ги по-важни проекти, кои-
то ще изпълним, са драга-
жи в пристанищата Варна 
и Бургас. Предстоят и ре-
монтни работи по двата 
вълнолома Варна и Бургас.

Ще има ли интермода-

лен терминал във Варна?

Има осигурено финан-
сиране за подобен обект. 
Отпуснатите средства 
са 15 млн. лв. Проектът не 
е в юрисдикцията на ДППИ 
и всички процедури ще се 
провеждат от Министер-
ството на транспорта. 
Това няма значение, защо-
то в крайна сметка ще се 
направи първа стъпка за 
изграждане на интермо-
дален терминал във Варна.

Ангел Забуртов, генерален директор на Държавно 
предприятие „Пристанищна инфраструктура” (ДППИ):

Снимки авторът
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Мирослав Николов, изпълнителен директор на ДФ „Земеделие“: 

Най-голямото предизвикателство е подготовката на програмния период 2014-2020

Елица Илчева 

Г-н Николов, имаше опас-

ност да загубим близо 300 млн. 

евро по Програмата за разви-

тие на селските райони. Успях-

те ли да я преодолеете? 

Тя бе свързана с бюджета на 
ПРСР за 2011 г., който трябва-
ше да бъде разплатен до края на 
2013 г. по правилото n+2. Един 
от проблемите беше огромното 
количество натрупани докумен-
ти, които заварих на бюрото 
си, когато постъпих на работа. 
През първите си 45 дни като из-
пълнителен директор на фонда 
положих огромни усилия, за да 
усвоим средствата. За около 10 
секунди слагах между 6 и 8 под-
писа върху комплекти с докумен-
ти по проекти.

Успяхме да разплатим пари-
те по програмата до последния 
евроцент с цената на много 
усилия.  Трябва да благодарим 
и на общините, които подаваха 
документи за авансово плащане 
в края на годината. Сега от-
пуснатите средства по ПРСР 
трябва да бъдат сертифицира-
ни чрез одити, след което пред-
стои възстановяването им от 
Брюксел.

И пак ще повторя, че в рам-
ките на последните два месеца 
във фонда беше свършен огро-
мен обем работа, благодарение 
на което спасихме от загуба 
278 млн. евро. За цялата 2013 г. 
селските райони получиха над 
480 млн. евро по ПРСР. Това е 
най-голямата сума, изплащана 
от институцията по програма-
та в рамките на една година.

Ще има ли загубени сред-

ства все пак?

Нямаме индикации от стра-
на на ЕК за подобна опасност. В 
предходни години всички декла-
рирани авансови плащания са 
били възстановявани на стра-
ната ни и не смятам, че ще има 
изненади. Спазено е правилото 
бенефициентите ни да получат 
предварително 50% от финан-
сирането по проектите. С над-
договарянето на средствата 

също не очаквам проблеми.

Колко бяха в края на мина-

лата година  одобрените про-

екти по ПРСР?

От началото на програмата 
до края на 2013 г. сме одобрили 
общо 20 826. В тази бройка вли-
зат проекти със сключени дого-
вори и такива, с които предстои 
да контрактуваме. С общините 
те са 1073. 

Кога ПРСР 2014-2020 ще 

бъде представена пред евро-

пейските институции?

Очакваме мерките по нея  да 
са готови до май. Това е най-го-
лямото предизвикателство, кое-
то ни предстои тази година. Ра-
ботим активно за изготвяне на 
правилата за кандидатстване и 
осигуряването на пълна и навре-
менна информация за сроковете 
и необходимите документи за 
бенефициентите. Системата 

ще работи прозрачно и предви-
димо. Желанието ни е да сме от 
полза на кандидатите и макси-
мално да улесним усвояването 
на европейски средства.

Научиха ли се общините да 

пишат качествени проекти? 

Вашият предшественик се оп-

лакваше, че трудно се комуни-

кира с тях.

Не смятам, че комуникаци-
ята с местните власти е за-
труднена. И от двете страни 
се полагат максимални усилия, 

за да може кореспонденцията 
да тече в кратки срокове, и счи-
там, че засега процесът върви 
успешно. Това е изключително 
важно за усвояването на сред-
ствата по мерките, по които 
бенефициенти са общините.

Не е тайна, че инвестиции-

те в страната са свити. Кой е 

основният проблем при реали-

зацията на проектите? 

Кое е най-важното за 

един обект по ПРСР?

Факт е, че сме в ситу-
ация на затруднен процес 
по реализиране на инвес-
тициите. Основният про-
блем е липса на финансира-
не, тъй като отпусканите 
средства по проектите не 
покриват изцяло необходи-
мите вложения. Останала-
та част бенефициентът 
сам трябва да набави. За 
да улесни процеса, преди 
две години Управителният 
съвет на ДФ „Земеделие” 
одобри процедура за рефи-
нансиране със средства на 
фонда на търговски банки 
за кредити по мерки от 

ПРСР. Годишният лихвен процент 
е 7%, а срокът за погасяване е до 
60 месеца. По схемата фондът 
предоставя финансов ресурс на 
търговските банки за реализа-
ция на одобрени проекти по мер-
ки 121, 122, 123, 223, 226, 311, 312 
и 322 по програмата, целящи съз-
даване на нови инвестиции. 

Можем да кажем, че откакто 
се прилага схемата, интересът 
от страна на бенефициентите 
е значителен. ДФЗ е ангажирал 
ресурс за над 103 млн. лева за 
рефинансиране на 459 заема, 
като общата стойност на про-
ектите е за над 190 млн. лв. От 
тях до момента са финансирани 
442, с размер на предоставени-
те кредити от над 96 млн. лв. 
Управителният съвет на фонд 
„Земеделие“ реши да увеличи 
максималния размер  и тава-
нът вече е 1 000 000 лв., а не 
750 000 лв., както беше досега, и 
покрива до 100% от одобрените 
инвестиционни разходи, нама-
лени с извършените авансови и 
междинни плащания.

Включена в схемата е и мяр-
ка 41 „Прилагане на стратегии 
за местно развитие“. Така одо-
брените чрез местните иници-
ативни групи проекти също ще 
могат да се възползват от по-
изгодни условия.

Схемата за рефинансиране 
има определено положителен 
ефект както за осигуряване на 
достъп до финансиране и съот-
ветно реализиране на одобре-
ните предложения, така и за 
усвояването на средствата от 
Европейския фонд за развитие 
на селските райони.

Как върви обновяването на 

молитвените домове? По кол-

ко проекта се работи и има ли 

такива, за които не достигна-

ха средствата?

Работата по реставрация-
та на 27 храма вече приключи 
и те получиха 7 189 298 лв. В 
момента върви обновяването 
на 188 молитвени домове в ця-
лата страна, които ще бъдат 
подкрепени с 68 738 856 лв. В 
целия период 2009-2014 г. сме 
платили 18 065 604 лв. по 90 про-
екта. Наскоро имахме среща с 
Негово Светейшество патри-
арх Неофит и митрополитите 
от Светия синод, на която бяха 
обсъдени възможностите, които 
дава Програмата за развитие на 
селските райони за финансиране 
на български храмове. Целта ни 
е осигуряване на прозрачност за 
всички предприети действия и 
взети решения.

Ръководството на ДФ „Зе-

меделие“ традиционно има 

добро взаимодействие с Кама-

рата на строителите в Бъл-

гария. Вие ще продължите ли 

сътрудничеството?  

Разбира се. Очакваме съ-
трудничеството ни с КСБ да 
продължи в същия добър профе-
сионален тон. ДФ „Земеделие” 
прави всичко възможно да под-
държа комуникацията с всички 
организации и институции.

Ние залагаме на политиката 
на „отворени врати” на инсти-
туцията. Всички наши бенефи-
циенти имат пряка телефонна 
връзка с експерти в Информа-
ционния център на фонда, въз-
можност да се срещат с тях по 
време на приемни дни, както и 
достъп до системи за индиви-
дуални електронни справки по 
техните заявления. Отделно 
институцията води активен ди-
алог с браншовите организации 
и представителите на различни 
сдружения, общините и др. и взе-
ма предвид техните препоръки и 
забележки, т.е. комуникацията е 
двустранна. 

Как вървят плащанията 

към тези, които имат да полу-

чават пари от фонда?

Само за няколко дни - в края 
на януари, ДФ „Земеделие” успя 
да разплати 1,02 млрд. лв. по 
линия на директните плащания. 
По този начин бе спазен ангажи-
ментът, поет към българските 
земеделци. Освен това по проек-
ти по ПРСР фондът е разплатил 
над 17,9 млн. лв. от началото на 
2014 г. Смятам, че тези цифри 
сами говорят как вървят плаща-
нията.

Мирослав Николов е роден на 23 май 1974 г. Дипломира се във ВТУ „Св. св. 

Кирил и Методий” със специалност право. Започва като юрисконсулт в 

Държавен фонд „Земеделие“ като част от екипа, работил по програма 

САПАРД и Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-

2013 г.

 През 2009 г. е назначен за главен юрисконсулт. Участва в процедурите по 

надграждане и одобрение на Интегрираната система за администриране 

и контрол (ИСАК). През 2010 г. заема поста началник сектор „Обществени 

поръчки” в правния отдел на ДФ „Земеделие”, а от лятото на 2011 г. става 

главен секретар на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури. 

От 7 ноември 2013 г. е назначен за изпълнителен директор на фонда. 
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Красимир Милушев, зам.-председател на ОП на КСБ – София, 
и управител на „Красстрой“ ООД:

Обичам си професията и смятам, че имам богат опит в нея

Мартин Славчев

Преди дни Красимир 
Милушев, зам.-председа-
тел на ОП на КСБ – София, 
и управител на „Красстрой” 
ООД, имаше двоен празник. 
Тогава той отпразнува 
своя 60-годишен юбилей и 
15 години от създаването 
на фирмата си. На търже-
ството, което се проведе 
в хотел „Метрополитен” 
в столицата, бяха пока-
нени колеги и приятели на 
строителя. Освен ръко-
водството на Камарата, 
тук бяха зам.-министърът 
на регионалното развитие 
Мирослав Мазнев и кметът 
на Самоков Владимир Геор-
гиев. 

Красимир Милушев 

беше специално поздравен 
от всички гости, а от еки-
па на в. „Строител” рожде-
никът получи авторска фо-
тография на Денис Бучел. 

Юбилярят е роден в 

Говедарци, община Самоков. 

Завършва специалност 
строителство и архитек-
тура в техникума „Йор-
данка Николова” в Пловдив. 
Макар че три години го 
приемат в Лесотехниче-
ския университет или в 
Минно-геоложкия инсти-
тут, той отказва да учи 
там, защото иска да бъде 
строител. Нищо друго. 

Професионалният му път 

започва през 1975 г. в 
системата на ГУСВ. „Там 
научих занаята по примера 
на много мои колеги. И сега, 
като се видим старите 
строители, си спомняме за 
тези времена с много до-
бро чувство. Не случайно, 
когато частният сектор 
се появи, много от ръково-
дителите на фирми бяха от 
ГУСВ“, обяснява Милушев. 

По-късно в продължение 
на три години работи в 
ДФ „Социален отдих”. През 
следващите девет години 
е в завод „Владо Георгиев” 
в Самоков, където се зани-
мава с изграждане на сгло-
бяеми къщи. Когато през 

1986 г. става голямото 
земетресение в Стражица 
и Попово, само за 2 години 
са построени около 550 до-

мове. Милушев работи и в 
„Маркан”, след което се от-
деля и създава своя собст-
вена фирма. 

През 1999 г. той

основава „Красстрой” ООД. 

„Освен всичко оста-
нало, през последните 7-8 
години фирмата ни стана 
и семейна. Към нея вече ра-
боти и синът ми, който е 
строителен инженер. Той 
е съуправител с 50% учас-
тие и се занимава с ръко-
водството на изпълнител-
ната част. Разделили сме 
си работата и взаимно си 
помагаме”, разказва зам.-
председателят на ОП на 
КСБ - София. 

През последните 15 години 

Красимир Милушев е из-
пълнявал редица обекти на 
територията на столица-
та, Самоков, Боровец и др. 
През 2013 г. довършва сгра-
дата за оперативни нужди 
на Областна дирекция на 
МВР – Видин. „Срокът за 
изпълнение по тръжни до-
кументи беше 16 месеца. 
Ние успяхме да я изпълним 
за осем месеца и половина”, 
споделя той. 

През миналата година 
строителят печели и об-
ществената поръчка за 
създаване на социално за-
щитено жилище в Самоков. 

В момента Красимир 
Милушев извършва стро-
ително-ремонтните дей-
ности на сградния фонд в 
„Професионална гимназия 
по механоелектротехника” 
– Пазарджик. 

Със собствени сили  

и средства 

„Красстрой” изгражда 
красиво вилно селище в Го-
ведарци. По-голямата част 
от къщите са продадени, 
като само три от тях все 
още очакват бъдещите си 
собственици. „Построихме 

и един жилищен блок в Са-
моков, където се помещава 
и офисът на нашата фир-
ма. В столичния квартал 
„Редута” също изпълнихме 
редица кооперации”, разказ-
ва Милушев.

„Любимите ми обекти 
са тези, на които сме били 
едновременно инвестито-
ри и строители. Именно в 
тях сме вложили и частица 
от себе си”, допълва той.  

„Строител съм. Обичам 
си професията и смятам, че 
имам богат опит в нея. И 
винаги ще бъда строител”, 
казва Красимир Милушев.  

Камарата на строителите в България беше 
създадена по няколко основни причини. Едната от 
тях бе фирмите да излязат „на светло”, а сивият 
сектор, който за съжаление не може да изчезне 
напълно, поне да бъде максимално ограничен. Ус-
пяхме да изградим Централния професионален ре-
гистър на строителя.

Това, че преди пет години беше създаден в. 
„Строител”, също отчитам като голям успех и 
гордост. Чрез добрата работа на екипа на ме-
дията ние се информираме за случващото се в 
бранша и в страната като цяло. Всеки петък с 
колегите очакваме с нетърпение новия брой на 
„Строител”. Според мен именно вестникът е 
днешният барометър на сектора у нас. Тради-
ционните кръгли маси, организирани съвместно 
от КСБ и в. „Строител”, в които редовно взимат 
участие министри, кметове и строители, също 
оказват своето положително влияние за разви-
тието на сектора.

Професионалната гимназия по механоелектротехника - 

Пазарджик

От екипа на в. „Строител“ Красимир Милушев получи за 

юбилея си  авторска фотография на Денис  Бучел

Вилно селище в с. Говедарци 

Новопостроеното защитено жилище в Самоков

Почти цялото ми семейство работи в бранша. 
Освен синът ми, който както вече споменах е съу-
правител на фирмата, дъщеря ми също е строите-
лен инженер. Тя ръководи българското представи-
телство на една италианска фирма, чиято основна 
дейност е в областта на инфраструктурните 
проекти. Особено приятно ми е, че занаятът им 
харесва. Съпругата ми Лидия работи към Минис-
терството на образованието.  

Прекарваме времето си между София, Самоков 
и Говедарци. Работата ни е в столицата, офисът 
– в Самоков, а в Говедарци имаме къща, в която сме 
през уикенда.  

Обичаме излетите, особено тези в Рила. При-
родата там е прекрасна. Събираме се приятелска 
компания и организираме планински преходи. 

Снимки Денис Бучел и личен архив

Лидия и Красимир Милушеви
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Невена Картулева

Университетът по архитек-
тура, строителство и геодезия 
(УАСГ) е на първо място с 61 точки 
за трети пореден път в класация-
та на българските висши училища 
в своето професионално направле-
ние „Архитектура, строителство и 
геодезия“. Това сочат резултатите 
от новата рейтингова система на 
вузовете в България, публикувани в 
уеб портала http://rsvu.mon.bg към 
Министерството на образование-
то и науката.

УАСГ запазва челни позиции по 
показатели като престиж сред 
студентите, мобилност в чужбина, 
цитиране на научните публикации, 
както и брой преподаватели, рабо-
тещи на трудов договор само там. 
На второ място е Висшето транс-
портно училище „Тодор Каблешков“, 
изпреварващо Минно-геоложкия 
университет (52 точки) и Варнен-
ския свободен университет „Чер-
норизец Храбър“ (50 точки). Накрая 
са Висшето строително училище 
„Любен Каравелов“ и Шуменският 
университет „Епископ Константин 
Преславски“.

Рейтинговата система пред-
ставлява база за сравнение не 
само между вузовете, но и между 
самите професионални направле-
ния. Оценяват се прозрачността 
на образованието, възможностите 
за анализи и оценки и за вземане на 
управленски решения. Актуализира-
ният вариант на рейтинга ще уле-
сни кандидат-студентите и техни-
те родители при избора на желана 
специалност, защото системата 
показва връзката между универси-
тета и реализацията на пазара на 
труда. 

В новото си издание система-
та сравнява представянето на 51 
вис ши училища по 52 професионални 
направления на основата на над 70 
индикатора. Измерват се различ-
ни аспекти на учебния процес и 
среда, научната дейност, предла-
ганите социално-битови и админи-
стративни услуги, престижът на 
висшите училища и реализацията 
на завършилите. За формиране на 
индикаторите е използвана инфор-
мация от висшите училища, На-
ционалната агенция за оценяване 

и акредитация, Информационната 
система на Министерството на 
образованието и науката, Нацио-
налния осигурителен институт, 
международни библиографски бази 
данни, както и от анкетни проучва-
ния сред студенти, преподаватели, 
работодатели и служители във ВУЗ.

Както и в предходните две из-
дания, системата съдържа предва-
рително стандартизирани класа-
ции по професионални направления, 
но предоставя и възможност за 
изработване на собствени спо-
ред индивидуалните интереси и 
предпочитания на различните по-
требители. Стандартизираните 
класации за 2013 г. показват, че 
20 различни висши училища имат 
водещи или ексклузивни позиции в 
поне едно от съществуващите 52 
професионални направления. 

За първи път в новото издание 
на рейтинговата система е пуб-
ликувана информация за най-често 
срещаните професии и длъжности 
сред завършилите. Уеб порталът е 
с изцяло обновен дизайн и допълни-
телно разширени функционалности, 
които позволяват на потребители-
те да правят различни по обхват и 
вид сравнения между висшите учи-
лища и професионалните направле-
ния, както и да проследяват про-
мените и тенденциите в тяхното 
развитие през годините. В допъл-
нение системата дава достъп до 
богата информация за специално-

стите на различни образователно-
квалификационни степени, по които 
отделните висши училища предос-
тавят обучение.

Третото й издание потвърждава 
големите различия в средните нива 
на доходи, безработица и приложе-
ние на придобитото образование в 
зависимост от професионалното 
направление и университета.

Според данните близо 25% от 
завършилите висше образование в 
България през последните 5 годи-
ни не се осигуряват в страната. 
Делът на безработните сред вис-
шистите е 4,15%, а средният им 
осигурителен доход е близо 868 лв. 
По-малко от половината (46%) ра-
ботят на позиция, за която се из-
исква такова образование.

Най-ниска безработица (под 1%) 
и най-висока степен на приложение 
на придобитите знания (над 90%) 
се наблюдават в професионални-
те направления „Медицина”, „Фар-
мация”, „Стоматология” и „Военно 
дело”. Студентите в тях и колеги-
те им, учещи право, имат и най-ви-
сок среден успех от дипломата за 
завършено средно образование (над 
5,30). Сред завършилите най-масо-
вото професионално направление – 
„Икономика” (с над 60 хил. студен-
ти), безработицата достига 4,5%, 
делът на заемащите позиции, за 
които се изисква висше образова-
ние, е 37%, а средният осигурите-
лен доход е 871 лв.

Среден месечен осигурителен 
доход над 1000 лв. имат дипломира-
лите се в 10 професионални направ-
ления, сред които „Военно дело”, 
„Информатика и компютърни нау-
ки”, „Проучване, добив и обработка 
на полезни изкопаеми”, „Математи-
ка”, „Обществено здраве”, „Медици-
на”, „Комуникационна и компютърна 
техника”, „Политически науки”, „Ме-
талургия”, „Електротехника”, „Елек-
троника и автоматика”. 

Софийският университет „Св. 
Климент Охридски“ е с най-висок 
рейтинг в 18 от общо 52 направ-
ления. Медицинският и Технически-
ят университет заемат водещи 
места в по 5 направления, Хими-
котехнологичният и металургичен 
университет е първи в 4 класации, 
Американският университет в Бъл-
гария – в три.

Елица Илчева

26 научни разработки бяха пред-
ставени в рамките на семинара 
„Научни изследвания УАСГ 2013“. 
Форумът се проведе на 20 и 21 фев-
руари в Строителния факултет на 
университета. Сесията е изклю-
чително полезна, защото дава въз-
можност на всеки да покаже пос-
тиженията си. Така колегите се 

запознават не просто един с друг, 
а с работата си и понякога откри-
ват възможности да си сътрудни-
чат, което стимулира създаването 
на нови екипи“, заяви доц. д-р инж. 
Богомил Петров – зам.-ректор по 
научноизследователска и проек-
тантска дейност, при откриване-
то на семинара. 

Той информира още, че екипите 
са финансирани по различни про-
грами. „Тенденцията да подпома-

гаме научните проекти на нашите 
докторанти вече дава резултати. 
Няма разработка, на която да сме 
отказали пари. Напоследък подкре-
пяме и много интердисциплинарни 
идеи с участието на изследователи 
от различни специалности“, уточни 
доц. Петров.

До края на март разработките 
ще бъдат представени като научни 
статии в рубриката „Анализи” на  
в. „Строител“. 

Ректорът проф. д-р инж. 

Красимир Петров:

Проф. Петров, за трети път УАСГ е на първо мяс-

то в своето професионално направление според нацио-

налния рейтинг на висшите училища. Каква е подго-

товката, която стои зад тези резултати?

Поредното външно експертно проучване на нашия 
университет бе направено в края на 2013 г. Така нарече-
ният национален рейтинг на висшите училища в България 
включва 51 университета, сравнявайки ги по 52 профе-
сионални направления. 

Изследването не прави просто моментна снимка на 
състоянието на вузовете. Защото нивото на препода-
ване, възможностите за обмен на студенти от чужди 
страни и реализацията на завършилите на пазара на тру-
да са неща, зависещи от системните усилия и работа 
години наред. Онова, което е ценно и най-труднопости-
жимо, са не авторитетът и качеството днес, а утвър-
ждаването им във времето. 

Разбира се, с колегите се стремим да развиваме УАСГ 
с нови специалности, магистърски програми и курсове за 
следдипломна квалификация, за да отговарят кадрите, 
които произвеждаме за нуждите на бизнеса. Бих обобщил, 
че зад резултатите всъщност стои най-вече постоян-
ството, както и добрите преподаватели – всеки изклю-
чителен експерт в своята област, също и работата на 
целия научен и административен състав.

Какво следва от това признание?

Освен престиж и удовлетворение за всички нас при-
съдената номинация носи на УАСГ и значителен финансов 
ресурс. Очакваните допълнителни средства към годиш-
ната субсидия са в размер на около 1,2 млн. лв. 

С ваша заповед бе обявен конкурсът „Наука“. Раз-

кажете повече за него.

Научноизследователската дейност е още един от 
важ ните фактори за развитието на университета и е 
необходима, за да задържи той високите си позиции в 
сферата на строителството и архитектурата. Кон-
курсът е и за докторанти и срокът за подаване на до-
кументи изтече на 27 февруари. Финансирането ще е 
със средства на УАСГ и с предоставени ни от бюджета. 
Проектите ще са разделени в три групи: научноизследо-
вателски на общо основание, за подпомагане на редовни 
докторанти при подготовка на разработките им и за 
втория етап на проекти, класирани през 2013 г. Предстои 
комисия да разгледа подадените предложения и скоро ще 
излезе с решение за одобрените и за финансирането, кое-
то ще им бъде отпуснато. 

Университетът води за трети пореден път с най-висок рейтинг  
в професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“ 

Снимки Денис Бучел
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Юлия Илиева, 
ВСУ „Л. Каравелов

Обект на настоящата 
разработка са фотовол-
таичните панели. Те са ак-
тивни системи, които пре-
образуват абсорбираната 
слънчева енергия в елек-
трическа. По този начин 
генерирането на ток е не-
зависимо от изкопаеми или 
ядрени горива и емисиите 
на въглероден диоксид са 
нулеви. Фотоволтаиците 
имат значителен принос 
за опазване на околната 
среда. Слънчевата енер-
гия, наред с тази на вя-
търа, дъжда, приливите и 
геотермалната, се приема 
за практически неизтощи-
ма. Днес използването на 
този тип съоръжения осе-
заемо нараства. Това се 
дължи на ефективността 
и конкурентоспособност-
та им и на нагласите на 
обществото за устойчиво 
развитие и използване на 
енергия от възобновяеми 
източници. Те имат голям 
потенциал за развитие. 
Успешно се интегрират в 
сградната обвивка, в това 
число и с покривите, които 
са добре ослънчени, пред-
лагат стабилна основа за 
закрепване, достатъчна 
свободна площ и най-чес-
то са изолирани от пуб-
личен достъп. Засенчва-
нето при тях обикновено 
е по-малко в сравнение с 
това на нивото на тере-
на. С цел ограничаване на 
обхвата на изследването 
в статията е разгледано 
единствено приложението 
им при металните покрив-
ни покривки. Въпросите, 
свързани с тяхната ар-
хитектурна интеграция, 
придобиват все по-голямо 
значение и актуалност. 
Кутова [1] набелязва два 
типа приобщаване според 
връзката с конструкция-
та на постройката. При 
първия интеграцията се 
осъществява върху еле-
менти на зданието, а при 
втория – вместо елемен-
ти на сградната обвивка. 
Днес най-често използ-
ваните фотоволтаични 
технологии включват 
монокристални,  поли-
кристални и тънкослойни 
клетки. Стринговете от 
монокристален силиций се 
изработват от кристали, 

които се разрязват и на-
насят на тънки пластини 
с дебелина 0,2-0,3 mm [2]. 
Клетките от поликриста-
лен силиций се получават 
от силициева стопилка. 
В следствие на охлажда-
не тя се втвърдява в по-
ликристални структури. 
Кристалните модули из-
искват да бъдат вградени 

в рамка (най-често от алу-
миний). Те се защитават 
със закалено стъкло от 
лицевата им страна. 

Това води до оскъпя-
ването на предлаганите 
модели. Тънкослойните 
клетки се получават чрез 
отлагане на ултратънък 
слой от аморфен силиций 
(a-Si), медно-индиев ди-
селенид (CIS) или кадми-
ев телурит (CdTe) върху 
подложка от стъкло, алу-
миний, неръждаема сто-
мана или пластмаса. При 
тях могат да се произ-
веждат и гъвкави модули. 
Тънко слойните клетки са 
устойчиви на високи тем-
ператури. Фотоволтаич-
ните ламинати, в срав-
нение с предходните два 
типа, работят по-добре в 
облачно време, мъгли и при 
засенчване, улавяйки раз-
лични дължини на светлин-
ните вълни [3]. Установе-
но е, че за да се произведе 
пикова мощност от 1 kWp, 
са необходими 7-9 m2 за 
монокристалните клет-
ки, 8-9 m2 за оликристал-
ните клетки, 11-13 m2 за 
тънкослойните клетки от 
медно-индиев диселенид и 
16-20 m2 за тънкослойните 
клетки от аморфен сили-
ций [2]. От посочените 
данни се вижда, че с най-
висока ефективност са 
монокристалните клетки. 
Повечето фотоволтаични 
модули имат 10 години га-

ранционен срок. Срещат 
се и такива с 20-25 годи-
ни. Експлоатационният 
им период е над 30-40 го-
дини, който е съизмерим 
по продължителност с 
този на някои от метал-
ните покривни покривки 
(например стоманените 
ламарини със защитно 
метално антикорозионно 

покритие имат живот от 
30 до 40 години, а при алу-
миниевите покривки той е 
50-100 години). Собствено-
то им тегло е минимално. 
В зависимост от вида на 
клетките и тяхното кап-
сулиране то достига до 
18-23 kg/m2.

Основни типове архитек-

турна интеграция 

В зависимост от кон-
структивния принцип на 
закрепването на фото-
волтаичните модули към 
основата за полагане са 
обособени пет групи. За 
всяка една от тях са из-
брани характерни пред-
ставители.

Първи тип са тези, 
които заемат мястото 
на елементи от метална-
та покривна покривка. При 
този вид интеграция фо-
товолтаичните модули се 
вграждат в покрива. Те се 
разполагат на мястото на 
елементи от металната 
покривна покривка и пое-
мат функциите, които тя 
изпълнява. С оглед на това 
при тяхната интеграция 
трябва да се отчетат 
всички конструктивни, 
функционални, архитек-
турно-естетически, тех-
нологични, икономически и 
екологични изисквания към 
лицевия хидроизолационен 
слой на покрива. Предим-
ство на тези системи е 
това, че електрическите 

компоненти и кабели са 
скрити и не са изложени 
на външни въздействия. 
Те директно се монтират 
към скарата от летви, 
предназначена за покрив-
ната покривка. Необходи-
мостта от допълнителна 
субконструкция отпада. 

Разгледаните на фиг. 1 
модули представляват 
моно- или поликристални 
клетки. Размерите им са 
1783х1044х27 mm. Систе-
мата е подходяща за пок-
риви с наклони между 10° 
и 60°.

Втори тип  са тези, 
които са фабрично „мон-
тирани” към елементи 
на металната покривна 
покривка. При тях фо-

товолтаичните модули 
са фабрично съчетани с 
елементите на метална-
та покривка. Те се произ-
веждат под формата на 
трислойни панели (фиг. 2 
а, б), ламарини (фиг. 2 в, г, 
д) и метални керемиди.

Те предлагат възмож-
ност размерите и фор-
мите им да се правят по 
заявка на клиента.  Фото-
волтаичните елементи 
представляват тънкос-
лойни клетки от аморфен 
силиций (a-Si) или са на 
кристална основа. Те не се 
нуждаят от допълнителни 
монтажни конструкции. 
Модулите са в една равни-
на с външната повърхност 
и придават на сградата 
своеобразен експресивен 

характер. В съчетание с 
ламарини, фотоволтаич-
ните елементи могат да 
се прилагат при наклон на 
покрива от 3° до 60°. Обик-
новено се произвеждат с 
широчина 394 (395) mm и 
дебелина 4 mm. 

Фирма Rheinzink [7] 
предлага съчетание между 
фотоволтаични модули и 
ламарини за хоризонтален 
монтаж посредством съе-
динение от типа „Bermuda 
seam”. Системата е при-
ложима при наклон между 
10° и 75°. Кристалните си-
лициеви клетки са с разме-
ри 125х125 mm, а размерът 
на целия фотоволтаичен 
модул е 2000x365 mm. При 
панелите препоръчител-

ният минимален ъгъл на 
наклона е 5° (3° - при до-
пълнително уплътнение).

Трети тип са тези, 
които директно стъпват 
върху металната покрив-
ка. Те могат да се разпо-
лагат съответно верти-
кално или хоризонтално. 
Фиксират се към покрива 
чрез залепване. Най-чес-
то се използва силиконово 
лепило, което е с висока 
устойчивост на атмос-
ферни условия и UV лъчи. 
Допълнителни монтажни 
конструкции не са необ-
ходими. Системата е под-
ходяща за трапецовидно 
профилирани ламарини или 
панели (фиг. 3 а). 

Закрепването се из-
вършва бързо и лесно. 

Фирма Solon [9] предла-
га модули с размери 1973 
(1640)х1000х3,5 mm. Фо-
товолтаичните елементи 
представляват моно- или 
поликристални клетки. Те 
са капсулирани в аноди-
зирана алуминиева рамка 
с цел да се осигури здра-
вина на структурата и 
удобство при монтажа. В 
случаите, когато ламари-
ните не са трапецовидно 
профилирани, се прилагат 
специални монтажни ско-
би (фиг. 3 б, в), които на 
принципа на „клик” връз-
ката се хващат към ре-
брата на ламарините и 
осигуряват по-голяма кон-
тактна площ за връзка с 
фотоволтаичния панел.

Фиг. 1. Първи тип архитектурна интеграция на 

фотоволтаичните модули (фотография фирма Solon) [9] 

Фиг. 2. Втори тип архитектурна интеграция: а), б) – съчетание между фотоволтаичен модул и трислоен панел (снимков 

материал фирма Kingspan) [4]; в) - между фотоволтаични модули и ламарини (фотография фирма Marcegaglia) [5]; г), д) - между 

фотоволтаични модули и ламарини за хоризонтален монтаж посредством съединение от типа „Bermuda seam” (снимков 

материал фирма Rheinzink) [7]

Фиг. 3. Трети тип архитектурна интеграция: а) – приложение при метални трислойни панели; б), в) – приложение при 

профилирани ламарини (снимков материал фирма Solon) [9]
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Ч етвъ рт и  т и п  с а 
тези, които се монтират 
посредством метални 
профили или скари. Въз-
можни са два начина на 
разположение на профили-
те. При първия вариант 
те са успоредни на накло-
на на покрива и стъпват 
между ребрата на лама-
рините (фиг. 4 а, б), а при 
втория се поставят пер-
пендикулярно върху ребра-
та на ламарините (фиг. 4 
г, д). Монтажните скари 
се използват в случаите, 
когато покривната осно-
ва не предлага подходящи 
места за закрепване или 
когато повърхността й е 
много неравна. Профилите 
й от двата реда са взаим-
но перпендикулярни (фиг. 4 

в, е). Фиксирането й към 
покривната основа може 
да става на по-голямо раз-
стояние, защото в този 
случай то не е обвързано 
с размера на модулите. 
Монтажът върху скара от 
профили е свързан с по-го-
лям разход на материал. 
Фотоволтаичните моду-
ли могат да се разполагат 
вертикално или хоризон-
тално. Те се изграждат от 
монокристални, поликрис-
тални или тънкослойни 
клетки. Обикновено един 
модул се носи от два про-
фила.

Пети тип са тези, 
които се монтират по-
средством рамки. Това се 
прави с цел осигуряване на 
оптимален ъгъл на наклона 

и ориентация. Системата 
се прилага и в случаите, 
когато покривната осно-
ва не предлага подходящи 
места за закрепване. Фо-
товолтаичните техно-
логии могат да предста-
вляват монокристални, 
поликристални или тън-
кослойни клетки. Рамките 
се прилагат в случаите на 
покриви с малък наклон. 

Анализ

При интеграцията на 
фотоволтаичните модули 
архитектите разреша-
ват въпроси от компози-
ционен, конструктивен и 
функционален характер. 
Те трябва да осигурят 
хармонично вписване на 

соларните елементи в 
художествения образ на 
сградата. Модулите се 
подбират според техния 
вид, размери, форма, мате-
риали, цветове, текстури 
и електрически характе-
ристики. Конвексни и кон-
кавни форми могат да се 
изпълняват с гъвкавите 
фотоволтаични елементи 
на основата на аморфни 
силициеви (a-Si) клетки. 
Минималният допустим 
радиус на кривината е 13 
m [4]. 

Конструктивните въп-
роси засягат начина на 
закрепване на фотоволта-
ичните модули към основа-
та за полагане. Соларните 
елементи създават допъл-
нително натоварване  от 

собственото си тегло. 
Температурното разшире-
ние на материалите може 
да създаде значителни 
напрежения в модулите 
и в покрива. Това трябва 
да се вземе под внимание 
особено за големи групи 
от елементи, монтирани 
върху  стоманени или алу-
миниеви опорни конструк-
ции. При разполагането им 
под определен ъгъл спрямо 
равнината на покрива 
ветровото натоварване, 
на което те са подложе-
ни, се усилва. Явлението 
се дължи на завихрянето в 
следствие на по-малката 
аеродинамичност на фор-
мата им. Архитектите 
също така съдействат за 
ефективното функциони-

Фиг. 4. Четвърти тип архитектурна интеграция: а), б), г), д) – монтаж върху еднопосочни метални профили [4]; в), е) – монтаж 

върху метална скара [8] 

Фиг. 5. Пети тип архитектурна интеграция [4, 6, 8]

ране на соларната систе-
ма и следят за въздейст-
вието, което тя оказва 
върху експлоатационните 
характеристики на покри-
ва. Те активно участват в 
определянето на ориента-
цията и ъгъла на наклона 
на фотоволтаиците, раз-
положението им, вероят-
ността за неблагоприят-
но засенчване, подбора на 
съвместими материали 
и др. Препоръчва се ори-
ентацията на модулите 
спрямо световните по-
соки да бъде на юг и про-
изводните югоизток или 
югозапад.

Благоприятният диа-
пазон на ъгъла на наклона 
за географската ширина 
на България е 45°±5°, като 

за оптимална стойност 
се смята 42°. При първи-
те четири типа архите-
ктурна интеграция, които 
са разгледани в стати-
ята, модулите следват 
наклона на покрива. При 
петата група е възможна 
вариация на ъгъла на пози-
циониране спрямо хори-
зонталата и ориентация-
та на фотоволтаичните 
системи с цел осигурява-
не на оптимални експло-
атационни параметри. 
Допустимите наклони, 
които фирмите задават 
за соларните елементи 
(при първа и втора група), 
се предопределят от вида 
на покривната покривка и 
наличието на допълнител-
ни уплътнения. При зак-
репване на монтажните 
профили, скари и рамки се 
нарушава целостта на ла-
марините. Уплътняването 
на зоните на пробивите е 
от особено важно значе-
ние, за да се гарантират 
водоне пропускливостта и 
дълготрайността на по-
крива. 

Фотоволтаичните 
модули, които са разполо-
жени непосредствено над 
повърхността на покрив-
ната покривка, създават 
предпоставки за задър-
жането на боклук, влага и 
сняг и за развитието на 
микроорганизми и плесени 
в тези места. Във връзка 
с това следва да се отче-
тат проблемите, свързани 
с корозията на металите, и 
водонепропускливостта на 
съединенията между еле-
ментите на покривката. 

Заключение

Архитектурното ин-
тегриране на фотоволта-
ичните модули при метал-
ни покриви може да стане 
по различни начини, всеки 
от които придава на сгра-
дата своеобразен съвре-
менен образ. Соларните 
системи са подходящи 
както за ново строител-
ство, така и при обно-
вяване на разнообразни 

по типология съществу-
ващи обекти. Начините 
на интеграция, техните 
предимства и недоста-
тъци трябва да се оценя-
ват от гледна точка на 
поставените изисквания 
към модулите и към сгра-
дата. Също така е необ-
ходимо да се проучи тех-
ническата документация, 
която производителят 
предоставя за всеки един 
продукт, и да се вземат 
под внимание дадените 
там препоръки – допус-
тими наклони, натовар-
ване и др. Детайлите на 
изпълнение, качеството 
на монтажните работи 
и поддръжката по време 
на експлоатационния пе-
риод са ключови фактори 
за постигане на успешни 
резултати.
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ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Възложител: Община Кюстендил

Описание: Строително-монтажни ра-
боти (СМР) на обект „Медико-балнеоложки 
комплекс „Свети Иван Рилски” – Кюстендил” 

– самостоятелно обособена позиция (група) 
1: Център за долекуване, продължително ле-
чение и рехабилитация“, I етап – рехабили-
тационен център, II етап – рехабилитацио-
нен център и конферентна зала.

Наименование: „Център за долекуване, продължително ле-
чение и рехабилитация – хотелска част”

Наименование:  „Реконструкция, доизграждане и благоус-
трояване на градски парк – зона С, Крумовград, и изграждане, 
реконструкция и обновяване на детски площадки за игра на от-
крито в жк „Запад“, жк „Дружба“ и жк „Изгрев“ – Крумовград, с. 
Поточница, с. Едрино, с. Гулийка и с. Странджево”. По обособени 
позиции № 1 „Реконструкция, доизграждане и благоустрояване на 
градски парк – зона С, Крумовград” и № 2 „Реконструкция, обновя-
ване и благоустрояване на детски площадки за игра на открито 
в Крумовград – жк „Запад“ в УПИ I, кв. 10 и жк „Дружба“ в УПИ II, 
кв. 26а” и „Изграждане на детски площадки за игра на открито 
в Крумовград, жк „Изгрев“ в УПИ I, кв. 5, в с. Поточница, общ. 
Крумовград, в УПИ III, кв. 26, в с. Странджево, общ. Крумовград, в 
УПИ III, кв. 5, в с. Едрино, общ. Крумовград, в УПИ VIII, кв. 15 и в с. 
Гулийка, общ. Крумовград, в УПИ I, кв. 15“

Наименование: „Рехабилитация и благоустрояване на улици 
и път от общинската пътна мрежа”

Наименование: „Избор на изпълнител на СМР по проект „Ре-
хабилитация и реконструкция на общински път BGS2232 (III-359 
Средец – Русокастро) в участъка, започващ от път II-79 (Елхово 
– Средец – Бургас) до о.т. 1 (с. Драчево – начало на регулация), 
част от общинската пътна мрежа на община Средец”, по договор 
№ 02/321/01502 на Община Средец с ДФ „Земеделие” за отпускане 
на финансова помощ по Мярка 321 „Основни услуги за населението 
и икономиката в селските райони” от ПРСР 2007 – 2013 г., под-
крепена от ЕЗФРСР”

Наименование:  „Извършване на СМР в сградите на УМБАЛСМ 
„Н. И. Пирогов” ЕАД”

Oсн. предмет: 45000000 – Строителни и 
монтажни работи 
Прогнозна стойност: 6 071 996,95 лв.
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в дни – 350
Срок за получаване на документация за 

участие: 24.03.2014 г. Час: 17:00 
Срок за получаване на оферти или заяв-

ления за участие: 03.04.2014 г. Час: 17:00
Отваряне на офертите: Административ-

ната сграда на Община Кюстендил, гр. Кюс-
тендил, пл. „Велбъжд” № 1, ет. 2, заседател-
ната зала
Дата: 04.04.2014 г. Час: 11:00
За контакти: Десислава Алайкова-Стоева
Факс: 078 550815
Адрес: пл. „Велбъжд“ № 1
Адрес на възложителя: www.kustendil.bg 
Телефон: 078 550815
E-mail: ob_porachki@kustendil.bg 

Възложител: Община Кирково
Описание: Поръчката ще се реализира 

чрез 4 обособени позиции. Обособена пози-
ция № 1: „Рехабилитация на общински път с. 
Бенковски – с. Мъглене от км. 0+000 – км. 
4+900, общ. Кирково”. Наложително е полага-
нето на горен пласт асфалтобетон – плът-
на смес с дебелина 4 см, в състав 24 кг/кв. 
м/1 см/мазут. Банкетите по пътя следва 
да се почистят, подравнят и оформят след 
полагането на горния пласт асфалтобетон 
– плътна смес. Канавките с участъци от 
км. 0+300 до км. 0+500, от км. 0+600 до км. 
1+400, от км. 1+800 до км. 2+100 и от км. 
2+300 до км. 2+900, от км. 3+600 до км. 4+100 
с дължина 2400 м следва да се почистят,  
оформят и пригодят за нормално отвеждане 
падналите дъждовни води по плътно платно 
и страничните скатове в прилежащите им 
водостоци. Обособена позиция № 2: „Благо-
устрояване на улици в с. Чорбаджийско, общ. 
Кирково”. Предвидено е изграждане на пътна 
част и тротоари на четири улици. Пътното 
платно на всички улици ще бъде изпълнено 
на баластрена основа с дебелина 30 см и два 
пласта асфалтобетон – плътен с дебелина 
4 см и порьозен с дебелина 5 см. Ограни-
чаването на пътното платно ще стане с 
бетонови бордюри 100/35/18 см. Тротоари-
те ще бъдат изпълнени с базалтови плочи 
върху пясъчна подложка 10 см. Обособена 
позиция № 3: „Рехабилитация и благоустро-
яване на улици в с. Фотиново – Загоричене, 
общ. Кирково”. Предвижда се рехабилита-
ция на следните улици: – Улица с о.т. 14 до 
о.т. 156 – предвидени са следните видове 
работи: извършване на земни работи, по-
лагане на баластрена основа, полагане на 
асфалтобетонова настилка и др. – Улица с 
о.т. 23-239-72-17-18 до о.т. 14 – предвидени 
са следните видове работи: извършване на 
земни работи, полагане на баластрена осно-
ва, направа на плочници и тротоари с базал-
тови плочници и видими бетонови бордюри, 

полагане на асфалтобетонова настилка и 
др. – Улица с о.т. 147-146-144 до о.т. 139 – за 
изпълнение са предвидени следните видове 
работи: а) земни работи: изкоп за пътища 
в земни почви и подравняване с грейдер на 
съществуваща баластрена основа; б) пътни 
работи: асфалтобетон (плътна смес) 4 см, 
24 кг/кв. м/1 см, асфалтобетон (неплътна 
смес) 4 см, 24 кг/кв. м/1 см, баластрена ос-
нова, видими бордюри, направа на тротоар 
с базалтови плочи, подложен пясък. – Улица с 
о.т. 139-28-29-30-38 до о.т. 39 – предвидени 
са следните видове работи: извършване на 
земни работи, направа на тротоари с ба-
залтови плочи, полагане на асфалтобетон 
и др. – Улица с о.т. 30-97 до път за с. Фоти-
ново център – предвижда се да се направят 
двустранно тротоари от базалтови плочи 
с широчина 1 м по цялата дължина на учас-
тъка, като се запазват съществуващите 
бордюри. Обособена позиция № 4: „Основен 
ремонт на улици в с. Островец и с. Чака-
ларово, общ. Кирково”. „Основен ремонт на 
улици в с. Островец” – предвидени са след-
ните видове работи: подравняване с багер, 
превоз на минералбетон до 25 км, полага-
не на основа от трошен камък с подбрана 
зърнометрия, превоз на асфалтобетон до 
25 км, полагане на асфалтобетон – плътна 
смес за горен пласт 24 кг/кв. м/1 см/нафта, 
повдигане или сваляне на ревизионна шахта 
(вкл. доставка на чугунен капак – комплект), 
направа на тухлена ревизионна шахта с чу-
гунен капак Ф 60 см – комплект. „Основен 
ремонт на улици в с. Чакаларово” – предви-
дени са следните видове работи: подравня-
ване с багер, превоз на минералбетон до 40 
км, полагане на основа от трошен камък с 
подбрана зърнометрия, превоз на асфалто-
бетон до 40 км, полагане на асфалтобетон 
– плътна смес за горен пласт 24 кг/кв. м/1 
см/нафта, запечатка с асфалтова емулсия 
и почистване и измиване на асфалтова на-
стилка.

Oсн. предмет: 45233000 – Строителни ра-
боти по изпълнение на основа на пътна на-
стилка и настилка на пътища 
Прогнозна стойност: 1 827 931 лв.
Краен срок за изпълнение: Завършване – 
01.12.2014 г. 
Срок за получаване на документация за 

участие: 24.03.2014 г. Час: 17:00
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 31.03.2014 г. Час: 17:00

Отваряне на офертите: Малката зала на 
ОбА – Кирково, ет. 2, ул. „Дружба” № 1 
Дата: 02.04.2014 г. Час: 11:00
За контакти: Павлина Миленова – мл. екс-
перт „Обществени поръчки”
Факс: 0886 337710
Адрес: ул. „Дружба” № 1
Адрес на възложителя: www.kirkovo.bg 
Телефон: 03679 7558
E-mail: oba_kirkovo@kv.link.bg

Възложител: УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов” 
ЕАД

Описание: Извършване на СМР в сгради-
те на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов” ЕАД, в т.ч. 

извършване на строително-монтажни рабо-
ти по части АС, ВиК, ОВК, ел., вертикална 
планировка и инсталация за медицински га-
зове, които следва да се извършат при въз-
лагане от страна на възложителя.

Oсн. предмет: 45000000 – Строителни и 
монтажни работи 
Прогнозна стойност: 6 000 000 лв.
Технически възможности: 1. Списък-декла-
рация на договорите, изпълнени от участ-
ника през за периода 2009 – 2013 г., с по-
сочване на номер на договора, предмет на 
договора, вид и обем на изпълнените СМР, 
стойност на договора, място и период 
за изпълнение, име на възложител/клиент 
и телефон за контакт с клиентите, при-
дружен от копие на изпълнения договор и 
приложени препоръки/референции или про-
токоли за добро изпълнение. 2. Списък на 
техническите лица, включително тези, 

отговарящи за контрола на качеството, с 
приложени документи, удостоверяващи об-
разованието и професионалната квалифи-
кация на кандидата и лицата, отговарящи 
за контрола на качеството, включително 
на лицата от инженерно-техническия със-
тав (дипломи, сертификати, удостовере-
ния и др. документи), както и документи, 
удостоверяващи, че лицата са в трудови 
правоотношения с участника (трудови до-
говори, трудови книжки, кадрова справка и 
др. документи), заверени от участника. 3. 
Декларация, подписана и подпечатана от 
участника, че през последните 3 финансо-
ви години (2011 г., 2012 г. и 2013 г.) или от 

датата на учредяването за новоучредени-
те същият има средносписъчен състав на 
трудов договор минимум петнадесет души 
за всяка година. 4. Копие (в превод) на сер-
тификат ISO 9001:2008 или еквивалентен 
на името на участника. 5. Копие (в превод) 
на сертификат ISO 14001:2004 или еквива-
лентен на името на участника. 6. Копия на 
сертификат OHSAS 18001:2007 или еквива-
лентен на името на участника.

Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в месеци – 48
Срок за получаване на документация за 

участие: 21.03.2014 г. Час: 12:00 
Срок за получаване на оферти или заяв-

ления за участие: 31.03.2014 г. Час: 12:00
Отваряне на офертите: Аудиторията на 
Секцията по изгаряне и пластична хирур-
гия, ет. II (администрацията), София 1606, 
бул. „Тотлебен” № 21
Дата: 01.04.2014 г. Час: 10:00
За контакти: Веселина Денчева
Факс: 02 9520062
Адрес: бул. „Тотлебен“ № 21
Адрес на възложителя: www.pirogov.bg/ 
Телефон: 02 9154507
E-mail: marketing@pirogov.bg 

Възложител: Община Крумовград

Описание: Предметът на поръчката 
включва изпълнение на предвидените СМР 
и доставки, съгласно изготвени и одобрени 
инвестиционни проекти за обекти, включе-
ни в предмета на поръчката „Реконструк-

ция, доизграждане и благоустрояване на 
градски парк – зона С, Крумовград, и из-
граждане, реконструкция и обновяване на 
детски площадки за игра на открито в жк 
„Запад“, жк „Дружба“ и жк „Изгрев“ – Крумов-
град, с. Поточница, с. Едрино, с. Гулийка и 
с. Странджево”.

Oсн. предмет: 45211360 – Строителни и 
монтажни работи по градско благоустрой-
ство 
Прогнозна стойност: 1 301 915,83 лв.
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в месеци – 5
Срок за получаване на документация за 

участие: 17.03.2014 г. Час: 17:00
Срок за получаване на оферти или заяв-

ления за участие: 24.03.2014 г. Час: 17:00

Отваряне на офертите: Заседателната 
зала на Общинска администрация – Крумов-
град
Дата: 25.03.2014 г. Час: 11:00
За контакти: инж. Абидин Хаджимехмед
Факс: 03641 7024
Адрес: пл. „България” № 5
Адрес на възложителя: www.krumovgrad.bg 
Телефон: 03641 7312
E-mail: minkrum@abv.bg

Възложител: Община Средец
Описание: Предмет на настоящата 

обществена поръчка е „Рехабилитация и 
реконструкция на общински път BGS2232 
(III-359 Средец – Русокастро) в участъка, 
започващ от път II-79 (Елхово – Средец – 
Бургас) до о.т. 1 (с. Драчево – начало на 
регулация), част от общинската пътна 
мрежа на община Средец”. Предметът на 

обществената поръчка ще бъде изпълнен 
с безвъзмездна финансова помощ съгласно 
сключен между Община Средец и Държавен 
фонд „Земеделие” договор № 02/321/01502 на 
Община Средец с ДФ „Земеделие” за отпус-
кане на финансова помощ по Мярка 321 „Ос-
новни услуги за населението и икономиката 
в селските райони” от ПРСР 2007 – 2013 г., 
подкрепена от ЕЗФРСР.

Oсн. предмет: 45000000 – Строителни и 
монтажни работи 
Прогнозна стойност: 1 228 551,58 лв.
Общо количество или обем: Изпълните-
лят следва да извърши строително-мон-
тажните работи съгласно изготвените и 
одобрени технически проект и технически 
спецификации, както и въз основа на разре-
шението за строеж и заповедите, дадени 
писмено в заповедната книга на обекта, 
условията на договора за възлагане на об-
ществената поръчка и действащото бъл-
гарско законодателство за строителство 
и въвеждане на строежите в експлоата-
ция. Предвидените видове строително-ре-
монтни дейности включват: • изпълнение 
на предварителен ремонт на пътната на-
стилка – фрезоване на повредените площи; 
• обработка с разреден битум или битумна 
емулсия; • полагане и уплътняване на асфал-
това смес за пълнеж; • изграждане на от-
воднителни съоръжения – водостоци и под-
мяна на един от съществуващите, на две 
места – попивни казанчета при окопите; 

• полагане на неплътен асфалтобетон за 
изравнителни пластове; • полагане на плъ-
тен асфалтобетон за износващи пластове; 
• попълване на банкетите и профилиране; • 
изграждане на нова стоманена предпазна 
ограда; • изграждане на принадлежности 
на пътя – маркировка и вертикална сигна-
лизация.
Краен срок за изпълнение: Завършване – 
15.07.2015 г. 
Срок за получаване на документация за 

участие: 17.03.2014 г. Час: 17:00 
Срок за получаване на оферти или заяв-

ления за участие: 24.03.2014 г. Час: 17:00
Отваряне на офертите: гр. Средец, Об-
щина Средец, пл. „България” № 8, зала 202
Дата: 25.03.2014 г. Час: 13:00
За контакти: адв. Ирина Камбурова, инж. 
Атанас Павлов
Факс: 05551 7725
Адрес: пл. „България” № 8
Адрес на възложителя: www.sredets.bg 
Телефон: 0884 686833
E-mail: info@sredets.bg
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Наименование: „Благоустрояване на централно площадково 
пространство, част от пешеходната зона на град Елхово, и ос-
новен ремонт на ул. „Трети март”

Още на: www.vestnikstroitel.bg

Възложител: Община Елхово
Описание: Предмет на обществената 

поръчка е благоустрояване на централно пло-
щадково пространство, част от пешеходна-
та зона на град Елхово, и основен ремонт на 
ул. „Трети март” по проект „Благоустрояване 
на централна градска част - град Елхово“ в 
изпълнение на Договор № 28/322/00803 от 
25.10.2013 г. за предоставяне на безвъзмезд-
на финансова помощ по мярка 322: „Обновя-
ване и развитие на населените места” от 
Програмата за развитие на селските райо-
ни 2007-2013г. Настоящият проект обхваща 
съществуващо площадно пространство, 
разположено в централната градска част 

на гр. Елхово. Предвиждат се реконструкция 
и изграждане на улична мрежа, тротоари,  
площади, улично осветление, също така и 
участъците от ул. „Търговска” и ул. „Индже 
войвода” до ул. „Трети март” да бъдат свое-
образно продължение на пешеходната зона, 
свободна от автомобилно движение. В така 
обособеното площадно пространство ще 
бъдат изградени фонтани, място за сцена, 
зелени площи с алейна мрежа и т.н. Пълният 
обхват на строителството по обособени 
позиции е посочен в Техническата специфи-
кация, представляваща част от настояща-
та документация. Ще бъдат отстранени 
участниците, оферирали цена над следната 

Oсн. предмет: Строителни и монтажни ра-
боти
Прогнозна стойност: 1 362 790 BGN
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в дни: 240
Срок за получаване на документация за 

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

ния за участие: 24.03.2014 г.  Час: 16:30
Отваряне на офертите: 

25.03.2014  г.  Час: 10:00
Дата: 24.02.2014 г.
За контакти: Живка Тодорова Кафеджиева, 
Р. България 8700, Елхово
Факс: 0478 88034
Адрес: Община Елхово, ул. „Търговска“ № 13
Адрес на възложителя: Община Елхово, 
ул. „Търговска“ № 13
Телефон: 0478 88015
E-mail: kmet@elhovobg.org

INVITATION FOR PREQUALIFICATIONПОКАНА ЗА ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПОДБОР
REPUBLIC OF BULGARIA
MUNICIPAL IINFRASTRUCTURE DEVELOPMENT PROJECT

Construction of Luda Yana Dam and Potable Water Treatment Plant 
Loan No. 7834-BG 
Project ID No. P099895-II

Bank toward the cost of the Municipal Infrastructure Development Project, and it in-
tends to apply part of the proceeds toward payments under the contract for Construc-
tion of Luda Yana Dam and Potable Water Treatment Plant. This contract will be 

-
try of Regional Development. Bidding will be governed by World Bank’s eligibility 
rules and procedures. The Ministry of Regional Development intends to prequalify 

Potable Water Treatment Plant. 
Luda Yana dam is located at about 2 km northeast from the town of Panagyur-

and Muleiska River. 
The main facilities of Luda Yana Dam are: dam wall, water intake tower, diver-

sion tunnel, bottom outlet, spillway, Potable Water Treatment Plant (PWTP).The 

shoulders are made of the river sandy gravels. The watertight element is a central 
-

ed up to 30 m (70% of the proposed total height of 43.5 m).
Major activities to be performed for the construction of Luda Yana Dam and PWTP: 

- Excavation for the wall and its facilities – 62 000 m3

- Filters and drains – 36 550 m3

- Construction of grouting curtain deep 30 m and long 720 m 
- Construction of reinforced concrete spillway, intake shaft and bottom outlet
- Construction of control-measurement system
- Establishment of sanitary zone (protection area)
- Construction of a service building for the dam operation

2. PWTP (Potable Water Treatment Plant)
- Construction of a pumping station
- Construction of PWTP
- Construction of transmission (feeding) pipelines to the existing water supply 

system of Panagyurishte town.
3. Other activities

World Bank’s Guidelines: Procurement under IBRD Loans and IDA Credits,  (edi-

Interested eligible bidders may obtain further information from the Min-

may be downloaded from the web site of Ministry of Regional Development -  
http://www.mrrb.government.bg. 

-
-

plications will be rejected.

Ministry of Regional Development 
Attn: Andrey Andreev, MIDP Project Coordinator

Republic of Bulgaria 

Electronic mail address: aandreev@mrrb.government.bg 
Web site: http://www.mrrb.government.bg

3

3

3

3

3

 
http://www.mrrb.government.bg. 

прогнозна стойност: По обособена позиция 1: 
„Основен ремонт на улица „Трети март” в гр. 
Елхово” максимално допустимата стойност 
е 586 940 (петстотин осемдесет и шест 
хиляди, деветстотин и четиридесет) лева; 

По обособена позиция 2: „Благоустрояване 
на централно площадково пространство и 
част от пешеходната зона на град Елхово” 
е 775 850 (седемстотин седемдесет и пет 
хиляди, осемстотин и петдесет) лева.
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Velux Sunlighthouse в  Прес-
баум близо до Виена дава пред-
става какви ще са домовете ни 
в бъдеще. Тя е кръстена и „Къща 
2020” и представлява първата 
неутрална към отделянето на 
въглероден двуокис еднофамилна 
пос тройка в Австрия.

Проектът е започнат преди 
няколко години от компанията  
Velux  като част от тяхната 
паневропейска експериментал-
на програма model home 2020. 
Целта е да бъде проектирана, 
построена и внимателно изслед-
вана къща прототип, която да 
следва най-качествения подход 
към устойчиво строителство и 
начин на живот. 

Предизвикателството е съз-
даването на сграда, която опти-
мално да усвоява потенциала на 
парцела си - хубави гледки, мак-
симално използване на слънцето, 
уединение. В същото време да 
следва екологична и енергийна 
концепция, чрез която в срок от 
30 г. да се заличи оставеният от 
къщата отпечатък върху околна-

та среда. 
Иновативният подход на ав-

торите е в желанието за успеш-
на комбинация между енергийна 
ефективност и амбициозна ар-
хитектура. Поставената цел е 
постигната. Слънчевата къща 
произвежда повече енергия, от-
колкото се използва за транс-
порта на материали и експлоа-
тацията. Всъщност тя е малка 
електроцентрала. Постигнати-
те тук решения са отправна 
точка за по-нататъшно добре 
обмислено и устойчиво проек-
тиране и строителство.

Енергийната концепция на 
сградата е разработена съв-
местно с Danube University, 
Кремс. Оборудването включва 
висококачествена топлинна ин-
сталация, подгрявана от водна 
помпа, 48 кв. м монокристални 
фотоволтаични панели, разпо-
ложени на покрива, 9 кв. м тер-
мални соларни плочи за битова 
топла вода и контролирана кли-
матична система с функция за  
възобновяване на топлината. 
Изолацията, стъклопакетът и 
дограмите отговарят на изис-
кванията за пасивен дом. Обър-
нато е особено внимание на чес-

то пренебрегваното в  Австрия 
изискване за употребата на ес-
тествена светлина за сметка 
на изкуственото осветление. 

Покривните и фасадните 
прозорци са стратегически раз-
положени така, че да осигуряват 
фантастични гледки, максимал-
но количество пасивна слънчева 
енергия, оптимална естестве-
на вентилация през топлите 
месеци и да сведат до минимум 
топлинните загуби през зима-
та. Общата им площ е 42% от 
застроената площ на построй-
ката.

Външните и вътрешни дър-
вени облицовки са направени от 
ела. Дървото е обработено с на-
турални пигментни масла, за да 
се избегне потъмняване и загуба 
на цвета. Всички материали са 
подбрани и оценени спрямо еко-
логичните си качества, преди да 
бъдат одобрени за употреба. 

Разположението на дома 
върху терен с наклон налага из-
ползването на бетон за фунда-
ментите. Но вместо обикновен 
портланд цимент са използвани 
шлаки от доменни пещи - оста-
тъчен материал при производ-
ството на стомана, характери-

зиращ се с изключително ниско 
отделяне на  въглероден двуокис. 
Изолацията е направена от овча 
вълна и рециклирана целулоза. 

Парцелът се оказва доста 
евтин, тъй като е труден за 
оползотворяване. Едва след като 
проектантите показват, че е 
възможно перфектното му усво-
яване, цената се вдига значител-
но. След периода на отворени по-

сещения къщата е продадена на 
частен клиент, който позволява 
на фирмата изпълнител  да про-
дължи с подробния мониторинг 
за период от две години. Полу-
чените данни са сравнявани със 
симулираните резултати. 

Проектът е представен и 
пред Европейския парламент 
като пример за иновативна ар-
хитектура.

Учени се възползваха от познания-
та си за термитите, за да проекти-
рат и създадат роботи строители, 
които функционират автономно и 
могат да изграждат сложни съоръ-
жения.

Както и термитите, те пренасят 
елементи, за да направят например 

стълбище или пък пирамида. „Най-
интересното обаче е, че малките 
машинки не разчитат на постоянни 
преки команди от централно звено“, 
обяснява Джъстин Уерфел от Хар-
вардския университет.

Термитите действат групово, 
разчитайки на система за индирект-

на комуникация, известна като стиг-
мергия. Те наблюдават промените 
в средата, които се извършват от 
другите, и действат спрямо тях. На 
същия принцип се базира и действие-
то на малките роботи. Всеки от тях 
строи паралелно с останалите, но без 
знанието за това кой друг участва в 
процеса. Ако един от роботите се 
счупи, това не повлиява на работата 
на другите в групата.

Според изследователите в бъде-
ще подобни машинки могат например 
да строят диги от торби пясък при 
наводнения или пък да изграждат раз-
лични конструкции на Марс. 

Не е далеч времето, когато ав-
томобилите в Европа ще говорят 
на общ език. Свързани в мрежа, те 
ще наблюдават пътната обста-
новка, ще обменят информация за 
местоположението и скоростта 
и по този начин ще допринасят 
за намаляване на риска от ката-
строфи. По въпроса вече се готви 
обща директива на Европейския 
съюз. Двете организации по стан-

дартизацията на Стария конти-
нент –  Европейският институт 
за телекомуникационни стандарти 
(ETSI) и Европейският комитет за 
стандартизация (CEN), са се обе-
динили около първите правила за 
системата. 

Свързаната в мрежа кола е 
една от най-важните теми за бъ-
дещето на автомобилния бранш. 
Почти всички производители и 

доставчици извършват изследва-
ния в тази област. Първите серий-
но произведени мрежово свързани 
транспортни средства се очаква 
да се появят по пътищата в Евро-
па през 2015 г. 

В САЩ, Япония и Китай също 
има интерес от това техниче-
ско нововъведение, но няма дан-
ни да са предприети конкретни  
стъпки.

Немски учени създадоха с помо-
щта на 3D лазерна технология мате-
риал, който не потъва във водата, но 
е по-твърд от стоманата. 

Разработката е дело на екипа на 
Йенс Бауер от Института по тех-
нологии в Карлсруе. В рамките на 
експеримента учените са промени-
ли структурата на материалите на 
атомно ниво, като са получили нова 
субстанция. Тя може да носи изклю-
чително големи товари, но в същото 
време собственото й тегло е много 
малко.

„Нашият експеримент доказа за 
пръв път, че подобни материали съ-
ществуват и могат да бъдат полу-

чени експериментално“, заяви Бауер.
В рамките на разработката била 

поставена капка от приличащ на мед 
полимер върху стъклена пластина. 
След което материалът бил подложен 
на лазерна обработка, командвана от 
компютър.

Засега якото и леко вещество 
може да се направи в много малки раз-
мери от по няколко микрометра.

Учените се надяват допълнително 
да разработят технологията си, така 
че да получат по-големи повърхности. 
Едва тогава те биха могли да имат 
някакво промишлено приложение. Из-
следователите са убедени, че нови-
ят материал би бил изключително 

добре приет в области като строи-
телството, електрониката и дори в 
космическите технологии.

Зъбите, кости-
те и раковините са 
изградени от мине-
рали, които са крех-
ки като креда. Те 
обаче издържат на 
чупене много повече 
от индустриалното 
стъкло и керамика. 
Този известен природен факт е подсказал на учени 
от университета „Макгил” да създадат материал, 
който е 200 пъти по-здрав от обичайния. 

Стъклото може да стане по-устойчиво с 
микропукнатини, разпределени умело по повърх-
ността му. „Ключът е да се намери подходящият 
технологичен подход. Микропукнатините дават 
възможност то да поема по-добре ударите, като 
се деформира, обяснява Франсоа Бартьола от еки-
па на университета в Монреал, наричан още Се-
верният Харвард.

Емайлът на зъбите или раковините например 
се състои от 95% минерали. Това би трябвало да 
ги прави особено крехки и чупливи.

Седефът обаче е три хиляди пъти по-здрав от 
минерала, от който е изграден. Това се дължи на 
строежа му - с много микроскопични линии, които 
абсорбират енергията, като се деформират под 
натиск.

Канадските инженери са имитирали този прин-
цип, като са направили микроструктура към суровия 
материал с помощта на лазер. Процепите в стъкло-
то са с големина една хилядна от милиметъра. След 
това те са добавили полимер. Така обработеното 
стъкло е 200 пъти по-здраво от оригинала.

Изследователите са оптимисти за бързото 
навлизане на новия материал в промишленото 
производство.

Тук са съчетани технологиите с удобството

Изследователите продължават опитите 

Строителите 

в действие

Взаимно обвързаната система
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За повече от 20 г. Испа-
ния е инвестирала 45 млрд. 
евро, за да изгради 3100 км 
мрежа от високоскоростни 
влакове, която продължава 
да развива въпреки ико-
номическата криза. Само 
Китай има по-мащабна по-
добна жп инфраструктура, 
но пък територията й е 20 
пъти по-голяма от тази 
на иберийската страна. 
По километри с високоско-
ростни линии на гражданин 
обаче никоя държава в све-

та дори не се доближава 
до постиженията на ис-
панците.

От откриването на 
първата такава линия 
между Мадрид и Севиля 
през април 1992 г. до сега 
страната създаде мощна 
индустрия с оборот близо 
5 млрд. евро годишно.

AVE (местна търгов-
ска марка на свръхбързи-
те влакове) се превърна 
в най-добрия посланик 
на иберийците в секто-
ра. Скорошният успех на 
т.нар. „AVE за поклонни-
ци” от Медина до Мека в 
Саудитска Арабия - най-
големият договор, някога 
печелен от испански кон-
сорциум (на стойност 6,7 
млрд. евро), определено за-
сили имиджа на страната.

Правителството и биз-
несът съвместно излязоха 
в чужбина, за да продават 

този продукт с планове за 
международни гигантски 
проекти в Бразилия, САЩ, 
Турция и Казахстан. 

Основните политиче-
ски партии в Испания без 
колебание са единодушни 
в обещанието да свър-
жат всички главни градо-
ве на провинции с високо-
скоростни влакове. Дори 
според последния инфра-
структурен план до 2024 г. 
- насред най-голямата ре-
цесия в историята - AVE 
ще получи 25 млрд. евро, 
или 6 млрд. повече от па-
рите за строеж на магис-
трали.

Високоскоростната же-
лезопътна мрежа в страна-
та е съставена от четири 
основни коридора, около 
които циркулират много-
бройните други линии в 
етап на изграждане или на 
ниво проект. 

Усилено се строят нови отсечки

Изградена е сериозна скоростна жп инфраструктура

След повече от 20 г. колебане китайски инжене-
ри активизираха проекта за най-дългия в света под-
земен тунел. Със своите 123 км той трябва да е с 
два пъти по-голяма дължина от сегашния рекордьор, 
японския тунел „Сейкан” между островите Хокайдо и 
Хоншу.

Проектът ще бъде представен на правителство-
то за одобрение до април. Строителството би могло 
да започне през 2015 г. и да приключи до 2026 г. Нача-
лото му е от пристанищния Далиан в североизточ-
ната провинция Ляонин. За около час ще се стига до 
Янтай в източната провинция Шандун. Сега между 
двете селища се пътува осем часа с ферибот. 

Китай обяви плановете си за построяването на 
тунела през 1994 г. Прогнозната цена на съоръжение-
то тогава беше 10 млрд. долара, а срокът за изграж-
дането му – до 2010 г. 

20 години обаче проектът буксуваше във фазата 
на планирането.

Сега цената му вече е скочила на 220 млрд. юана 
(36,3 млрд. долара). 

Европейският рекордьор - тунелът под Ламанша, 
е дълъг около 51 км.

Тунелът „Сейкан” 

вероятно 

ще отстъпи 

първото място

Архитектурно бюро WOHA от Синга-
пур създаде най-необикновения хотел на 
годината, който е и една от най-зелените 
сгради в света. Последният им осъщест-
вен проект Parkroyal е разположен в цен-
търа на града и неговият дизайн привлича 
погледа с растителността, която обвива 
металната конструкция. Буквално тро-
пическа джунгла е „нападнала” балконите 
на сградата и плавно преминава върху 
пространствата около нея, оформяйки 
градина с изкуствени скали от бетон. Зе-
ленината тук е особено важна, защото 
непосредствено до хотела е началото на 
най-известния парк в сърцето на града. 
С проекта студиото спечели поредица 
от международни награди в категорията 
„Нови хотели”. 

Тропическа растителност покрива 

металната конструкция

Най-известният остров в Корея 
Джеджу, наричан местният Хавай,  вече 
си има нов символ. Това е хотелският 
комплекс Agora Club House. Той предста-
влява стъклена пресечена пирамида. 
Проектът е на италианския архитект 
Mario Botta. Части от сградата пред-
лагат различни туристически услуги, 
зони за релакс  с външен басейн, спа, 
масажи, ресторант. Основата на пира-
мидата е квадрат с дължина на стра-
ната 20 м. Пространството под кон-
струкцията представлява остъклена 
веранда, която обединява вътрешните и външните части на постройката, като 
от нея се стига до басейна и шезлонгите отвън. Пирамидалната структура се 
издига над едноетажната сграда, която е покрита с вулканични камъни. Това е 
свързващ елемент с природата на красивия остров.

Проектът е на дизайнера Mario Botta 

Добър пример за адаптиране на 
изоставени руини още от Втората 
световна война дадоха властите в 
Хамбург. Бетонен бункер бе превър-
нат в топлоцентрала и център за 
забавления и посещения на туристи.

Сградата не е била използвана 
още от времето на войната. Про-
ектът по възстановяването й е на 
фирмата IBA Hamburg, работила в 
сътрудничество с Hamburg Energie 
и местните власти. Високата 42 м 
постройка е разширена, укрепена, 
добавени са асансьор и стълбище. В 
центъра й е монтиран резервоар за 

2 млн. литра вода, чиято цел 
е да работи като топлоизола-
ция. Енергията в централата 
се произвежда от инсталация 
за оползотворяване на биома-
са чрез изгаряне, комбинирана 
със слънчево-термална систе-
ма. Топлината се доставя на 
близките сгради. Фотоволта-
ични панели, поставени на юж-
ната фасада на бункера, захранват 
електромрежата.

На горното ниво на сградата 
се намира и кафене, разделено от 
балкона със стъклена преграда. В 

него е поставен интерактивен мо-
нитор, който представя показатели 
на произвежданата енергия, а всеки 
желаещ може да обиколи, за да се за-
познае с обекта.

Поставен в подходя-
щи условия, мицелът на 
гъбите расте изключи-
телно бързо. Този факт 
е подтикнал архитекта 

Дейвид Бенджамин към 
изключително екстрава-

гантната идея за само-
изграждаща се сграда. 
Първо той е измислил 
тухли от царевични от-
падъци и мицел. Сурови-
ната се смесва и оформя, 
след което блокчетата 
се поставят в подходяща 
почва. Там продължават 
да растат в правоъгълни 
форми. Специалното по-
критие на кулата, улавя-
що светлината, ще даде 
възможност за бързото 
развитие на гъбите. Са-
мата сграда, наречена 
 Hy-Fi,  е конструкция от 
три цилиндрични органич-
ни части. 

Изпълнението е на ог-

лавяваната от Бенджа-
мин фирма The L iv ing . 
Проектът ще бъде из-
ложен в  Музея  на  мо-
дерното изкуство PS1 
в Ню Йорк. Културната 
институция го отличи в 
своята програма „Мла-
ди архитек ти”. Според 
регламента творците 
е трябвало да предста-
вят проекти, които да 
предлагат външни места 
за сядане, сянка и вода. 
Необходимо било учас-
тниците да демонстри-
рат идеи за структури, 
които да бъдат разгло-
бявани, без да оставят 
отпадъци.

Това ли ще са постройките  

на бъдещето?
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КНИГА НА СЕДМИЦАТА

ФИЛМ НА СЕДМИЦАТА

Книгата ни отвежда към мястото и незабравими-
те герои, които превърнаха Джон Гришам в неоспори-
мия майстор на съдебния трилър. Публикуван преди 25 
години, „Време да убиваш” e един от най-известните 
романи в съвременната американска литература. Със 
„Сянката на чинара” писателят ни връща в съдебна-
та зала на Клантън, щата Мисисипи. Джейк Бриганс 
пак е въвлечен в ожесточен процес, който ще накара 
жителите на окръг Форд да се изправят пред собст-
вените си расови предразсъдъци.

Сет Хъбард умира от рак. Той е бял, богат, само-
тен и не вярва на никого. Преди да се обеси на стария 
чинар близо до дома си, написва собственоръчно по-
следното си завещание. Лишава децата и внуците си 
от наследство, оставя повече от двайсет милиона на 
чернокожата си прислужница и така създава съдебен 
конфликт, който може да бъде сравнен единствено с 
процеса за убийство, воден от Джейк преди три го-
дини. Каква мрачна тайна се крие зад това привидно 
ирационално решение?

В този изпълнен с на-
прежение трилър, чието 
действие се развива на 

12 хиляди метра във въз-
духа, Лиъм Нийсън влиза в 
ролята на Бил Маркс - ше-

риф от военновъздушните 
сили на САЩ. По време на 
презокеански полет от Ню 
Йорк до Лондон той полу-
чава поредица от загадъч-
ни текстови съобщения, 
които го призовават да 

нареди на авиокомпания-
та да прехвърли 150 ми-
лиона щатски долара по 
сметката на изпращача. 
Докато парите не бъдат 
осигурени, на всеки 20 ми-
нути ще бъде убиван един 

от пасажерите.
Борбата с вътреш-

ните му демони обаче е 
лишила Маркс от всякак-
во желание за принципно 
присъщия на професията 
му героизъм - намерение-
то му е било просто да из-
пълнява задачите си като 
работа на бюро, макар и 
в небето. Въпреки това 
поредният му ден в „офи-
са“ се превръща в криза 
с високи залози. В компа-
нията на едва неколцина 
спътници, в които има 
доверие, шерифът е прину-
ден да си припомни всеки 
миг от своето обучение и 
да разкрие кой е убиецът 
на борда на самолета. В 
инфарктното пътуване 

животът на стотици па-
сажери виси на косъм...

С майсторско дозира-
не на напрежението „Ди-
ректен полет” е изклю-
чително ефектен разказ, 
в който испанският ре-
жисьор Хауме Койе-Сера 
(„Без име”, „Сираче”) си 
играе на котка и мишка 
със зрителя. Присъствие-
то на основен персонаж, в 
който се съмняват всички 
и който подозира другите, 
допринася за градуса на 
напрежението. Режисьо-
рът подхвърля стръв за 
вниманието като реални 
улики и неоспорими факти, 
които после разбива чрез 
логика и различни съби-
тия.

Страницата 
подготви 
Мартин Динчев

Световноизвестният 
американски тромбонист 
Джигс Уигам ще пристиг-
не в България, за да открие 
третото издание на фес-
тивала на духовата музи-
ка Brazzobrazzie. Събитие-
то ще се проведе на 7 и 8 
март в Sofia Live Club.

Той е титулуван профе-
сор и ръководител на джаз 
катедрата в Кьолнския 
музикален университет, 
на тази за джаз и популяр-
на музика в колежа Hanns 
Eisler в Берлин и гостуващ 
професор в Gildhall School of 
Music and Drama в Лондон. 
Днес Уигам живее меж-
ду Бон, Лондон и Кейп Код. 
Всъщност обаче е почти 

винаги на път към поред-
ното участие. 

Наред с многобройните 
си ангажименти той ръко-
води и няколко оркестъра  - 
диригент на BBC Big Band 
(Великобритания), артис-
тичен директор на Berlin 
Jazz Orchestra, на LaJJOB 
(Brandenburger Youth Jazz 
Orchestra) и на BUJAZZO 
(German National Youth Jazz 
Orchestra).  Освен това е и 
президент на международ-
ната тромбонова асоциа-
ция. 

На 7 март Уигам ще се 

изяви за първи път и пред 
българска публика с музи-
кантите от „Биг бенд брас 
асоциация” като част от 
фестивала Brazzobrazzie. 
За концерта в София аме-
риканецът е подготвил ав-
торска програма от ком-
позиции за биг бенд, както 
и негови аранжименти на 
джаз стандарти. Той обе-
щава, че „ще достави ра-
дост както на музиканти-
те, така и на публиката“. 

В програмата на тре-
тото издание на фестива-
ла, посветен на красотата 

и богатството на духова-
та музика, са включени и 
концерти на жизнерадост-
ния духов оркестър Brazz 
ViliDJ, на латино стихиите 
от De Fuego Orchestra, на 
етно джаз изкушението 
RomaNeno project и на екс-
плозивната смес от джаз, 
фънк и свободен полет към 
неизвестното „Meтафор-
мoза”. 

Билети за Brazzobrazzie 
може да намерите в мре-
жите на Ticketportal  и 
Ticketplus. Цената за един 
ден е 25 лв., а за два – 40 лв.

Кралят  
на тромбона 
ще гостува 
за първи път 
в България

Над 30 облени в свет-
лини кулокрана „танцува-
ха” петнадесет минути 
сложната хореография 
на „Краново езеро. Балет 
на крановете” в Австрия. 
Строителната площадка 
на новия виенски квартал 
„Асперн” се превърна в 
сцена на необичаен и зре-
лищен спектакъл на фона 
на специално композирана 
музика. Името на поста-
новката отвежда към 
балета „Лебедово езеро” 
и е вдъхновена от наиме-
нованието на квартала 
„Езерен град Асперн”, кой-
то е най-големият гра-
доустройствен проект 
в Европа на стойност 4 
милиарда евро.

Повече от 14 хиляди 
души наблюдаваха про-
грамата. С балета на 
крановете бе отбелязано 
поставянето на първите 
покриви на строящите се 

сгради. Скоро ще бъдат 
готови пет жилищни бло-
ка, сред които и студент-
ско общежитие, а 700 но-
водомци ще се настанят 
още тази есен.
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Всеки потребител в 
интернет по-рядко или 
по-често използва онлайн 
енциклопедията Wikipedia. 
Нов проект обаче цели 
всички милиони страници 
в англоезичната версия 
на сайта, написани от над 
20 млн. доброволци, да бъ-
дат превърнати в печат-
на поредица от 1000 тома. 
Идеята вече трупа съмиш-
леници в платформата 
за набиране на субсидии 
Indiegogo и ако бъде осъ-
ществена, със сигурност 
ще счупи всички налични 
рекорди в сферата на кни-
гопечатането.

От Indiegogo искат да 

съберат 50 000 долара, 
необходими за издаването 
на цялата Wikipedia. Само 
англоезичната версия съ-
държа над 4 млн. статии. 
Една от целите е да се по-
чете огромният брой доб-
роволци, които ежедневно 
се грижат за виртуалните 
страници на енциклопеди-
ята вече 10 години.

Екипът зад проекта е 
на мнение, че англоезич-
ната печатна версия на 
Wikipedia ще се побере в 
приблизително 1000 тома, 
всеки от които с по 1200 
страници. В текста, кой-
то ще бъде разположен 
в три колонки, ще бъдат 

включени и снимки, а за 
целта ще бъде използвана 
рециклирана хартия.

Всички 1000 тома ще 
се побират върху етажер-
ка с дължина 10 м. Екипът 
иска да представи гото-
вия проект през август в 
Лондон по време на конфе-
ренцията Wikimania. Ако 
предизвикат необходимия 
интерес, томовете ще 
се превърнат в пътуваща 
изложба, а след края й ще 
бъдат дарени на голяма об-
ществена библиотека.

„За следващите поколе-
ния това може да е перио-
дично издание от началото 
на дигиталната револю-
ция”, споделят авторите 
на проекта.
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Светослав Загорски

Най-старият хрис-
тиянски град в Испания, 
пълен с емблематични 
църковни храмове, е при-
тегателна точка за мили-
они туристи всяка година. 
Това е столицата на Ас-
турия – Овиедо, основа-
на през далечната 781 г. 
– точно 100 години след 
създаването на българ-
ската държава. Разполо-
жена е на известния път 
на пилигримите Ел Ками-
но, който води до Сантяго 
де Компостела, и това е 
още една причина да не я 
пропускате при екскурзия 
из Испания.

Овиедо е на 3000 км от 
София, но пътят с кола до 
тук е повече от романти-
чен. Минава през перлите 
на Северна Италия – Ве-
неция, Верона и Милано, 
спуска се покрай краси-
вите френски курорти на 
Средиземно море и влиза 
в Испания при Сан Себас-
тиян. Оттук до Овиедо 
минавате по Атлантиче-
ското крайбрежие и малко 
преди другия голям град на 
Астурия – Хихон, се отби-
вате във вътрешността 
на страната. След още 
30 км, делящи Овиедо от 
бреговете на Атланти-
ческия океан,  вече сте 
пристигнали. 

Всичко в днешния град 
се корени в богатата му 
история и преди да се 
впуснете из красивите му 
улици, е добре да знаете 
какво стои зад цялата 
тази прелест.

Градът е основан от 
краля на Астурия Фру-
ела I. Преди това тук той 
изгражда манастир - рези-
денция на своята съпруга 
Муния. По-късно неговият 
син и наследник 

крал Алфонсо II Астурийски

мести столицата на 
Астурия в Овиедо. Ук-
репва селището с високи 
стени, вдига много двор-
ци и църкви. По това вре-
ме населението наброява 
11 000 жители. От този 
период и следващите око-
ло 100 години са запазени 

множество шедьоври с 
уникална архитектура, не-
позната другаде по света.

През X в. столица ста-
ва Леон, но Овиедо про-
дължава да процъфтява 
благодарение на поклонни-
ческия туризъм и откри-
тия в Сантяго де Компо-
стела гроб на Свети Яков.

Нещата се променят 
отново през 1388 г., кога-
то крал Хуан I Кастилски 
основава Принципата на 
Астурия и прави Овиедо 
негова столица. От то-
гава до днес титлата се 
отнася за наследника на 
испанската корона. На-
стоящият принц на Асту-
рия е Фелипе Испански.

Слава за града носи 
и ежегодното отличие 
„Принцът на Астурия“, 
което се връчва от 1981 г. 
То е смятано за испанския 
вариант на Нобеловата 
награда. Присъжда се от 
обществената „Фондация 
Принц на Астурия“, пред-
седателствана от прес-
толонаследника Фелипе. 
Отличените получават 
оригинална скулптура на 
Хуан Миро и парична на-
града в размер на 50 000 
евро.

Разположен в планински 

регион,

Овиедо е известен и с 
красивите пейзажи, кои-
то предлага на своите 
гости. Масивът Лос Пи-
кос, който заедно с окол-
ностите си образува На-
ционален парк „Лос Пикос“, 
е известна туристическа 
дестинация в Европа. Той 
се намира само на няколко 
километра от Овиедо и 
е леснодостъпен за гос-
тите на града. Паркът е 
основан през 1918 г. и е 
един от първите в Испа-
ния, защитени от закона, 
а през 2003 г. е включен в 
програма на ЮНЕСКО.

Днес Овиедо е култур-
ната и търговската сто-
лица на Астурия. Той е 
съвременен град, в който 
се съхраняват уникални 
паметници. Това са пре-
димно запазилите се през 
вековете църкви, постро-
ени по време на първата 
християнска държава на 

Иберийския полуостров - 
Кралство Астурия.

Ту к  с е  з а р а жд а  и 
т. нар. 

архитектурен  

предромански стил.

Той оказва голямо вли-
яние върху развитието на 
религиозната тематика 
при построяването на 
храмовете.

Най-посещаваната за-
бележителност в града 
е катедралата „Свети 
Салвадор“, изградена през 
XIII в. върху основите на 
по-стара църква от VIII в. 
В нея се съхраняват ре-
ликви, до които се е докос-
нала ръката легендарния 
Сид (прозвище на Диас де 
Бивар (1043–1099), исто-
рическо лице с легендарна 
слава между християни и 
маври). 

Със започването на 
гражданската война и 
след като Франко разбира, 
че жителите на Овиедо 
застават срещу негова-
та диктатура, съкровищ-
ницата на катедралата 
е разграбена, а сградата 
– разрушена. След като 
Испания успява да си стъ-
пи на краката, се отделят 
пари за възстановяване на 
сградата, а най-ценната 
реликва, намираща се в 
нея – златният кръст, е 
отново върнат. Погълна-
ла останките на църква-
та от IX в. „Сан Тирсо“, 
катедралата е събрала в 
себе си и Археологическия 
музей – преобразения няко-
гашен манастир „Сан Ви-
сенте“, както и Бенедик-
тинския манастир „Сан 
Пелайо“. Забележителни 
статуи, капители и ценни 
предмети могат да бъдат 
разгледани в Камара Сан-
та, която също е помес-
тена в катедралата.

Тя  обаче далеч не из-
черпва архитектурните 
паметници, които трябва 
да видите. Задължително 
е да посетите трите кра-
сиви предромански църкви. 

„Сан Хулиян де лос Прадос“ 

от IX в.

е тухлена сводеста 
постройка с добре рес-

таврирани фрески, при-
тисната от магистра-
лата за Хихон и тесните 
улички на покрайнините 
на града. Храмът „Санта 
Мария“ също е извън рам-
ките на Овиедо. Постро-
ен е през 848 г. сл. Хр. и 
първоначално е използван 
за лятна кралска рези-
денция. Непосредствено 
до него е и „Сан Мигел де 
Лильо“ с изящно изваяни 
капители и релефи.

Славата на Овиедо 
като културен център 
на Астурия съвсем не е 
напразна. В Епархиалния 
музей посетителите 
могат да се насладят на 
великолепни колекции от 
процесионни кръстове, 
потири и романски ста-
туи. А онези, които ис-
кат да се полюбуват на 
творбите от XVI-XX в., 
задължително трябва да 
посетят Музея на изящ-
ните изкуства. Той се 
помещава в три сгради в 
старата част на града. 

Друг емблематичен 
шедьовър е университе-
тът. След създаването 
му през 1608 г. Овиедо 
се превръща във водещ 
образователен център 
в Испания, какъвто се е 
запазил и до днес. 

И в края на нашата 
разходка  стигаме  до 
старата градска част. 
Най-впечатляващ е 

Площадът с фонтана.

Разположен е на около 
350 м от катедралата и 
първоначално тук е има-
ло термален извор. През 
1153 г. до него се издига 
манастирът „Св. Мария 
де ла Вега“, където по-
късно се е помещавала 
известната оръжейна 
фабрика. През XVII в. на 
площада е построен те-
атърът, а впоследствие 
кметът на града заръчва 
на архитекта Франциско 
Канял да изгради 40 мага-
зина, скрити в безисте-
ни - на четирите страни 
на площада. После преу-
стройват някои от тях в 
жилищни сгради и до ден 
днешен на единия от ъг-
лите може да се види кра-
сивата Casa Ramon.

Внушителната катедрала 

„Сан Салвадор”

Сградата на кметството 

на площад „Есканделара”

Бенедиктинският манастир 

„Сан Пелайо“ е част от катедралния комплекс

Великолепният театър от XVII в. на Площада с фонтана

Един от замъците извън града Кралската градина 

зад катедралата
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The management of the Bulgar-
ian Construction Chamber (BCC) 
discussed important for the industry 
topics with the German Construction 
Industry Federation (HDB) in Berlin, 
Germany, in the context of the legis-
lation and practice of the hosts. The 
Bulgarian representatives were inter-
ested whether besides the Law for 

spatial planning (Raumordnungsge-
setz) there are other legal acts in the 
country, regulating regional develop-
ment, what simplified procedures 
are developed in the practice of ur-
ban planning and investment plan-
ning and construction, has a way to 
reduce the administrative burden, 
hindering the development of the 

sector been found.
In a greeting the director of 

“Global Markets” in HDB Frank Kel-
lenbarh wished fruitful discussion 
between the two organizations. He 
assured that the German experts 
would provide the necessary infor-
mation to the guests. Then immedi-
ately he hastened to say that a del-

“In my person you have a constant supporter of the sector because 
my vision is that the state is built on the prosperity of business. It is 
important to work together – administration and companies,” said Eng. 
Miroslav Maznev – Deputy Minister of Regional Development (MPD) 
during a seminar discussion, organized by BCC and the regional offices 
in Sofia and Burgas. The forum was held in Hisarya. Official media part-
ner was “Stroitel” newspaper. The seminar was opened by Eng. Nikolay 
Stankov – Deputy Chairman of BCC and Chairman of the Regional 
Office in Sofia and Eng. Nikolay Nikolov, Chairman of the Regional 
Office in Burgas. In the first module of the meeting were discussed 
topics related to problems and prospects in the implementation of road 
infrastructure projects and challenges in the implementation of projects 
for rehabilitation of the old buildings. 

“In recent years, Bulgarian road construction companies have 
shown that they can build quite complex structures and this can be 
seen by all,” said Deputy Minister Maznev. According to him, we should 
look for opportunities to enter foreign markets as productive power that 
companies have will not be covered by the sites in the country. 

He said that contracts for grants under OP “Transport” are 96% 
of the program funds. The construction of Trakia Motorway was com-
pleted, Kardzhali – Podkova (sections 1 and 2), Hemus Motorway in 
the stretch SOP – road junction Yana, Struma Motorway (Lot 1) and the 
bypass of Gabrovo (I stage). 

“After completion of the projects we saw the benefits. Connectivity 
between regions improved, which helps to reduce the gap between 
them, and this is one of the priorities of the institution,” he added. Cur-
rently under construction are 161 km: Maritsa Motorway – Lot 1 and 2, 
Struma Motorway – Lot 2 and 4, Kalotina – Sofia – Lot 1, Western Arc of 
SOP, bypasses of Vratsa and Montana and the next stages of Gabrovo. 

Mr. Ivanov, at the beginning of 

the month was published a list of 

approved projects under the Public 

investment program “Growth and sus-

tainable development of regions”. A 

great part of the funds are earmarked 

for renovation of roads. Do you think 

that the allocated money is suffi-

cient?

The government program is de-
signed for the implementation of priority 
projects of the local authorities and min-
istries for urbanization of the regions. As 
you know, Cabinet allocated nearly BGN 
500 million, of which for transport infra-
structure projects are BGN 104.6 mil-
lion. By the approved funds in different 
municipalities will be implemented very 
important road projects. These include 
long-delayed repairs of overpasses, im-
provement and reconstruction activities 
of roads. Of these funds in the budget 
of the Ministry of Regional Development 
for projects to be implemented by the 
Road Infrastructure Agency are provided 
just over BGN 50 million. These will be 
directed to rehabilitation of secondary 
and tertiary roads for which have not 
been allocated funds for years. 

The important thing now is munici-
palities and Road Infrastructure Agency 
to mobilize and immediately start the 

necessary procedures and 
public procurement, to al-
low the implementation of 
approved projects to be 
launched as soon as possi-
ble and not to go to a loss of 
funds. 

Given that the state of 
roads in the country is not 
good, the allocated money will 
not be sufficient to renew all. 
If the government’s priorities 
in the field of road infrastruc-
ture become constant and 
each year are allocated funds 
for its improvement, positive 
results will follow. 

The planning of the Northern 

Speed Tangent begins. To what extent 

it will relieve the traffic in Sofia? And 

do you expect similar projects to be 

implemented also in other cities?

The project of the Northern Speed 
Tangent is important not only for the 
capital, but for the whole country, be-
cause in it will cross the motorways Tra-
kia, Hemus, Lyulin and the road Sofia – 
Kalotina. On the other hand, the site will 
provide connectivity between several 
trans-European corridors along which 
goes the traffic from and to Greece, Ro-

mania, Macedonia and Serbia. 
If we consider the forecasts also 

that traffic in the coming years on this 
road will increase twice, it is undeni-
able that for the people living in Sofia 
the Northern Speed Tangent construc-
tion is a chance to solve a lot of the 
transport problems. The people coming 
from Kalotina will pass along this way 
to continue along the Hemus motorway 
for Varna or will be directed to Trakia 
motorway for Plovdiv and Burgas. The 
same applies for the arriving from Vidin 
through the Danube Bridge 2. 

In order to avoid the heavy con-
gestion of Trakia motorway when en-
tering Burgas, the implementation of 
the Northern bypass of the sea city 
starts, said Minister of Regional De-
velopment Desislava Terzieva. She 
met in Burgas with representatives of 
business, municipal councilors and cit-
izens who discussed projects directly 

affecting the region. According to her, 
2015 is an optimistic date for the start 
of construction of the site in the city.  
Minister Terzieva said that besides it 
for funding under the program “Tran-
sit Roads VI” were also included the 
bypasses of Pomorie and Aheloy, and 
the secondary stretch Tsarevo – Malko 
Tarnovo.  Nearly BGN 9 million from 

the national budget will be invested in 
the national road network of the re-
gion. At the beginning of the construc-
tion season will start the construc-
tion of the road junction “Bulgarovo” 
on Trakia Motorway, which will direct 
traffic along Bulgarovo – Mirolyubovo 
– Kableshkovo – Tunkovo – Slanchev 
Bryag. Next month will start a tender 

for selection of contractor. 
The section Mirolyubovo – Ka-

bleshkovo – Aheloy with a length of 
28.5 km will be repaired. The needed 
BGN 4 million were provided by the 
Public Investment Program “Growth 
and sustainable development of re-
gions”. Work will start on two road 
connections for property owners in 

Construction of Burgas Northern Bypass starts in 2015 

Nikolay Ivanov, Chairman of Executive Board of Bulgarian Branch Chamber 
Roads and of Executive Board of Bulgarian Branch Association Road Safety:

We organize a forum for Lot 3 of Struma Motorway 
together with BCC 

egation of experts from the provinces 
Hessen and Thuringia is coming that 
shows serious interest to meet the 
management of the Bulgarian Con-
struction Chamber and representa-
tives of universities and higher con-
struction schools in our country.

The Chairman of the Chamber 
Eng. Svetoslav Glosov thanked the 
hosts for their hospitality. Members 
of the Bulgarian delegation were also 
Venelin Terziev, Vice President of the 

European Construction Industry Fed-
eration (FIEC), Executive Director of 
BCC Eng. Ivan Boykov, Chairman of 
Supervisory Board Valentin Nikolov, 
Chairman of BCC regional Office 
Burgas, Eng. Nikolay Nikolov, Eng. 
Gianni Antova – chief expert “Inter-
national Activity” and Arch. Borislav 
Borisov – team leader of the Cham-
ber who prepared the amendments 
in legislation related to territory and 
construction. 

BCC discuss opportunities 
for construction by 2020 

the area Lahana and the route Burgas 
– Pomorie. The value is over BGN 200 
thousand.  A total BGN 450 thousand 
are allocated for construction of a 
three- way crossroads at the complex 
“Saint Thomas” which will improve ac-
cess near Sozopol, the resorts Duni 
and Kavatsi. Repairs will be made of 
12 km of the tertiary road between the 
villages Novo Panicharevo and Yasna 
Polyana for which are provided BGN 
1 million. 

The Bulgarian Construction Chamber and the Center for Prevention 
and Countering Corruption and Organized Crime to the Council of 
Ministers signed a memorandum of cooperation. The document was 
signed by Eng. Svetoslav Glosov, BCC Chairman and Boyko Velikov, 
Director of the Center for Prevention and Countering Corruption and 
Organized Crime. This happened in the Office of the Chamber.

BCC and CPCCOC  signed 
a memorandum of cooperation
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Футбол

Тенис

Теодор Николов

Г-жо Дафовска, какво 

трябва да се направи, за 

да се подобрят условията 

за развитието на зимни-

те спортове в страната 

и в частност на биатло-

на? Има ли нужда от об-

новяване на материална-

та база и изграждането 

на нови съоръжения?

Разбира се, това е едно 
от основните неща, за да 
върви всеки един спорт на-
пред. На този етап от ня-
колко години се опитваме 
да работим в тази насока. 
Материалната база е мно-
го остаряла и това е една 
от причините, поради коя-
то клубовете на местно 
ниво не могат адекватно 
да развиват дейност и все 
по-малко деца да искат да 
спортуват.

Какви са останали-

те предизвикателства, 

с които федерацията се 

среща?

Останалото идва от 
факта, че почти нямаме 
кадри. Треньорите са ни-
ско платени, а дори мла-
дите им колеги, които 
завършват Националната 
спортна академия „Васил 
Левски“, почти не остават 
да работят в тази профе-
сионална сфера. И оттам 
идва дефицит, който също 
се отразява негативно.

Може ли да се каже, че 

липсват достатъчно ин-

вестиции в този спорт?

Скъпи са вложенията в 
зимните състезания и из-
искват постоянство – да 
се поддържа едно ниво. В 
последните няколко години 
имаше изоставане в това 
отношение. Единствено-
то ново нещо, което успя 
да направи още председа-
телят преди мен, бе база-
та в Банско – Центърът 
по биатлон. За съжаление 
обаче в най-скоро време 
няма да имаме вече право 
да провеждаме състеза-
ния там, защото предстои 
подновяване на лиценза, а 
състоянието на базата 

в момента няма да отго-
варя на международните 
изисквания и правила. За 
други центрове не може и 
да става въпрос. В Троян 
направихме стрелбище по 
европейски проект чрез 
Министерството на мла-
дежта и спорта. Там обаче 
пък остава да се довърши 
ролбанът, който, ако не се 
дооправи, става безсмис-
лен целият труд до този 
момент.

Какви са отношения-

та на федерацията с дър-

жавата?

Силно се надявам най-
вече на институциите да 
ни подкрепят при подновя-
ването на тези центро-
ве, за които ви разказах. 
Иначе с наши средства е 
много трудно и бавно, дори 
невъзможно. Надявам се, 
че ще имаме шанса да бъ-
дем подпомогнати за още 
подобни проекти, защото 
нужда, а и идеи има.

Преди Зимните олим-
пийски игри федерацията 
имаше недостиг от едни 
90 000 лв. Проблемът се 
реши със смяната на ми-
нистрите, с начина на 
работа, изчистихме не-
доразуменията в комуни-
кацията. За съжаление в 
предолимпийската година 
в България имаше избори, 
което е един огромен ми-
нус, тъй като това услож-
ни нещата.

А как бихте коменти-

рали представянето на 

нашите състезатели в 

Сочи?

Не бе задоволително. 
Не мога да кажа, че очак-
вахме подобни ниски резул-
тати. Имахме надежди за 
много по-добро класиране 
в края на спринта. Пока-
захме добри бегови въз-
можности, но не можахме 
да реализираме въобще 
стрелбата и всичко при-
ключи с това. 

Олимпийският цикъл 
завърши и предстои от-
четно-изборно общо събра-
ние на федерацията. Не се 
притеснявам от евенту-

алните критики. В хода на 
сезона, а и по време на иг-
рите състезателите чес-
то се оплакваха от лоши 
ски и че те са причината 
за слабите постижения.

Направили сме всичко 
по силите си да им осигу-
рим най-добрите ски. Но 
като отидеш при произ-
водителя, той иска класи-
ране.

Казахте, че има недос-

тиг освен на треньорски 

кадри и на хора, заинте-

ресувани от биатлона. В 

тази насока как проти-

ча работата с подрас-

тващите? Има ли бъдеще 

този спорт у нас?

Засега успяваме да под-
държаме някакво ниво. Има-
ме и Б национален отбор, 
и целогодишна подготовка 
се провежда – не е прекъс-
ната. Сега, след олимпий-
ската година, ще трябва 
да направим равносметка-
та, какво сме изработили, 
какво е направено и дали се 
налагат някакви промени в 
треньорските постове. Об-
щовзето, нещата вървят 
към положението, в което 
бяхме преди 4 години – гу-
бим квоти за Световната 
купа и при мъжете, и при же-
ните. Става сложно. А и все 
по-малко деца се насочват 
към биатлона.

Какво ни предстои 

оттук нататък? Чакат 

ли ни други големи фо-

руми за изява с участие 

на родните ни състеза-

тели?

Предстоят три све-
товни купи до завършване 
на сезона, Световно мла-

дежко и юношеско първен-
ство, което е в Америка. 
Много от държавите не 
пращат хора за него. Ние 
обаче направихме всичко 
възможно – Министер-
ството на младежта и 
спорта осигури самолетни 
билети, които бяха страш-
но скъпи.

Да очакваме ли Бълга-

рия да започне да приема 

стартове в близкото бъ-

деще?

Трябва да подготвим 
база по изискването на 
Международната федера-
ция, за да кандидатстваме 
за лиценз, тъй като, както 
вече споменах, този в Бан-
ско изтича пред 2015 г. 
След това може да помис-
лим за състезание. Засе-
га не е много вероятно в 
близките години.

Смятате ли, че голе-

мият ви успех от Нага-

но’98 може да бъде пов-

торен от друга българка 

в бъдеще?

Винаги ми е приятно 
да се връщам към този ус-
пех. Сега работя той да се 
повтори и се надявам на-
истина това да се случи. 
Колкото до този старт, 
наистина беше много 
трудно. В последната оби-
колка разбрах, че се боря 
за медал, и дадох всичко 
от себе си. Спомням си, 
че стартирах с преден 
номер и ми се наложи да 
изчакам финала на около 
70 спортистки, за да мога 
да се зарадвам. Напреже-
нието беше огромно, но 
след това радостта –  
неописуема.

Екатерина Дафовска, председател на Българската 
федерация по биатлон:

С впечатляващо шоу завър-
шиха Зимните олимпийски игри в 
Сочи. Богата на звук, светлини, 
участници и ефекти церемония 
се състоя на стадион „Фишт”. Тя 
бе посветена на руската култура. 
Домакините използваха възмож-
ността да покажат на целия свят 
гордостта си от свояте музика, 
театър, балет, литература и цир-
ково изкуство. Маестро Валери 
Георгиев дирижира детския хор, 
който изпълни Химна на Руската 
федерация, докато знамето на 

страната и това на Олимпийско-
то движение бяха издигнати.

По време на церемонията 
имаше и намигване към гафа от 
откриването, когато един от 
олимпийските кръгове не се раз-
твори. Артистите, които офор-
миха петте олимпийски кръг, пре-
създадоха ситуацията. Петият 
кръг се отвори по-бавно. Сред 
високопоставените гости бяха 
президентът на Русия Владимир 
Путин, българският му колега Ро-
сен Плевнелиев, президентът на 

МОК Томас Бах и неговият пред-
шественик Жак Рох.

В Парада на спортистите зна-
меносец за България бе скиорът 
Никола Чонгаров, който стана 23-
ти в суперкомбинацията. 

Символично на почетната 

Щ е  и г р а е м 
също така с Мал-
та, Норвегия и 
Азербайджан

В Ница бе из-
теглен жребият 
за квалификации-
те за Евро 2016. 
За футболното 
първенство във Франция броят на класиралите се от-
бори се увеличава до 32. Така първите два тима от всяка 
група плюс третият най-добър се класират директно. 
Останалите три отбора ще играят баражи.

Националният тим на България попадна в квалифика-
ционна група Н. „Трикольорите” ще спорят със старите си 
познайници от Италия и Малта, а също така с Хърватия, 
Норвегия и Азербайджан.

„Лъвовете” ни бяха поставени в четвърта урна заедно 
с тимовете на Черна гора, Армения, Шотландия, Финлан-
дия, Латвия, Уелс, Естония и Беларус, което автоматично 
ги извади от списъка с евентуални съперници на национа-
лите ни, водени от Любослав Пенев.

Легендарният вратар на Белгия Жан-Мари Пфаф из-
тегли България, като ни прати в група отново с Италия 
и Малта, с които спорехме в квалификациите за Мондиал 
2014 в Бразилия. Там също ни очакваше и Азербайджан.

От трета урна Норвегия попадна в нашата група, а 
от втора – Хърватия. Квалификациите за това европей-
ско първенство ще се провеждат и по нова система.

Отделните кръгове вече ще се играят от четвъртък 
до вторник, а мачове ще има във всички дни. Отборите, 
които имат първи мач в четвъртък, ще влязат във втори 
двубой в неделя. Тези тимове с петъчни срещи ще играят 
и в понеделник. В групите, в които има мачове в събота, 
ще предложат битки и във вторник.

Всички двубои от една група се играят в един ден.

Световният номер 
1 Рафаел Надал победи 
Александър Долгополов 
с 6:3, 7:6 във финала на 
силния тенис турнир в 
Рио де Жанейро и спе-
чели 43-ия си трофей на 
клей.

Триумфът идва четири седмици след загубения финал 
на Откритото първенство на Австралия от Станислас 
Вавринка, в който испанецът игра с контузия на гърба. В 
Бразилия обаче Надал бе безпогрешен и заслужено грабна 
титлата. Долгополов се отличи с няколко прекрасни отиг-
равания, но разликата в класите се видя в най-ключовите 
моменти от двубоя. Надал не е губил на клей от близо 10 
месеца насам, когато бе победен от Новак Джокович във 
Франция.

За успеха си в Рио Надал ще прибави 500 точки към 
актива си в световната ранглиста и ще получи чек за 
316 400 долара. Най-добрата българска ракета Григор Ди-
митров пък изпадна от топ 20 на световната ранглиста 
на ATP. Хасковлията, който не участва в турнири през 
миналата седмица, запази актива си от 1675 точки, но 
вече е под номер 22. 

стълбичка се качи-
ха състезатели от 
трите нации, завою-
вали най-много меда-
ли. Отборът на Ру-
сия завърши на първо 
място в класирането 
в Сочи. Домакините 
завоюваха рекорден 
в историята си брой 
отличия от олимпий-

ски игри - 33, от които 13 златни, 
11 сребърни и 9 бронзови.

На второ място е Норвегия с 
26 медала, а трета е Канада.

Състезатели от 26 страни 
стигнаха до отличията в Сочи. 
България остана без спечелен 

медал. Най-добре класиралата се 
наша състезателка бе Алексан-
дра Жекова, която завърши 5-а в 
сноуборда.

За разлика от запалването на 
олимпийския огън, което се случи 
извън стадиона, неговото загася-
ване стана в рамките на съоръже-
нието. Пред публиката се появиха 
отново огромните фигури на три-
те талисмана на игрите – мече, 
заек и леопард. Огънят бе загасен 
с „дъха” именно на мечока.

Церемонията завърши с изклю-
чително красива заря. Следващи-
те Зимни олимпийски игри ще се 
проведат през 2018 г. в южноко-
рейския град Пьонгчанг.



СТИЛ петък, 28 февруари 2014

В следващия брой 
очаквайте

МАРШРУТИ

ИНОВАЦИИ

ОБЩИНИ 

АСЕНОВГРАД – 
свещената врата  
на Родопите

Хамбург - владетелят  
на Северно море

ците със своята серия 
ЕА7, която е само за ски-
ори и предлага всичко. 
Цените са между 1000 и 
1500 евро.

След навлизането на 
руснаците по европей-
ските курорти там се 
появиха и традиционни-
те кожени облекла, които 
са популярни в Москва. И 
цените им скочиха до не-
бесата. „Хародс” в Лондон 
предлага изключителна 

серия визон за ски, като за него се искат 
5000 евро.

Най-предпочитаните очила  

за ски струват

500 долара и са точно копие на тези, 
използвани от Том Круз във филма „Миси-
ята невъзможна”. Но има и още по-скъпи, 
защото в тях има GPS и сензори, които 
следят максималната, средната и теку-
щата скорост, температурата на въз-
духа, точните координати, преминатата 
дистанция, броя на спусканията. Нечупли-
вият дисплей е 5 см и се намира на дяс-
ното око, като постоянно подава сигнали 
към скиора. Те също са част от луксозна-
та почивка, защото заедно с каската се 
виждат най-отчетливо на пистата. 

Кристалите по тях обикновено са на 
„Сваровски”. Те са 2500 в лимитираната 
серия на „Долче и Габана”.

Досега не е преборен рекордът за 
най-скъпата каска за ски на планета-
та. Тя е модел „Кристограф” на „Богнер”, 
като в нея са използвани 20 хил. крис-
тала „Сваровски” с три цвята. Цената 
е „само” 19 900 долара, и се изработва 
единствено по предварителна заявка. 
Каската е от титан.

В областта на аксесоарите се на-
сочи през последните години и една от 
звездите на световните ски Тед Лиге-
ти. Американецът предлага собстве-
на марка, която носи прякора му Shred, 
или Разбивача. Неговата последна раз-
работка е каската Mega Brain Bucket, 
която може би е най-здравата в ските.

Другите аксесоари също могат 
да бъдат луксозни. Най-скъпият чифт 
обувки в света е Apex за 1295 долара. 
Той е специална разработка на основа-
та на титан, което го прави с около 2 
килограма по-лек от всички останали. 

Замесена е и България 

Най-отдавна на пазара е Марк Жи-
рардели със своята линия за приятели. 
Петкратният носител на Световната 
купа дори дава възможност на клиента 

да предложи уникален собствен дизайн. 
Хората сами избират комбинациите, след 
което им се доставят готовите якета. 
Почетният гражданин на Банско произ-
вежда част от колекцията си в София. 
Цените са около 500 евро.

АНАЛИЗИ

Енергийна ефективност, 
съчетана с комфорт – 
керамичната къща e4 на 
Винербергер

Интелигентна енергия  
в Дания
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Людмил Митакев

Зимната олимпиада в Сочи отмина. Те-
първа ще се правят анализи на спортните 
постижения. Но още отсега може да се 
твърди, че на най-скъпите игри до този 
момент световният елит показа истин-
ски парад на най-бляскавите аксесоари за 
състезанията. 

Битката за първото място е между 

спортисти и дизайнери 

Норвежецът Ласе Кюс, който бе със-
тезател в гигантския слалом, е считан 
за топ моделиера на скиорите. Неговата 
последна серия достига до 2000 евро за 
мъжко яке. Той знае какво трябва на един 
алпиец, защото има 16 отличия от олим-
пиади и шампионати на планетата. Скан-
динавецът е на второ място във вечната 
ранглиста след сънародника си Андре Аа-
мод, който има 20.

Достатъчно е да се спомене, че от ня-
колко години облича Боде Милър. 

Херман Майер, който е легендарен 
австрийски състезател по ски алпийски 
дисциплини,  също е в бизнеса със собст-
вена марка. Най-скъпото му яке, което е 
червено с герба и неговото име, струва 
1200 евро. Херминатора разработва и об-
лекла за ветроходство - последната му 
страст, след като сложи край на ските и 
продаде моторите си след жестока 
катастрофа.

Сред елита при зимните облек-
ла са и „Богнер”, и „Лакроа”. Бути-
ците им са във всички топ курорти 
на планетата, като минималната 
цена за яке е твърдо над хиляда 
евро. За рускини и други платежо-
способни дами с по-капризен вкус 
има и варианти с визон, които дос-
тигат и две хиляди. „Богнер” залага 
на гъшия пух, използван от векове. 
„Лакроа” акцентира само на два мо-
дела, като цените за мъже и жени 
са напълно еднакви. Якетата от 
луксозния клас са 1090 евро, а от 
по-евтиния са 890 евро. Специално 
за по-богатите има и с визонена 
яка, които стигат до 1800 евро. 
Емпорио Армани пък превзе бути-
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Спортни величия и моделиери в битка за звездите

Най-леката 

ски обувка в 

света

Армани опитва с класика  

в дизайна

Е, не са ли красиви тези очила

Титан и кристали за 20 хил. долара

ЕНОВГРАД

телигентна енергия

мбург владетелят
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СУДОКУ

За начинаещи

За напреднали

Отговори от предишния брой

Лесно Трудно

Забавен кадър

Попълнете празните полета, така че всеки ред, всяка колона и 

всяко тройно квадратче да съдържа цифрите от 1 до 9.

Виц  Бисери от кухнята

- Защо закъсня  
за работа?

- Ударих се в ръба  
на възглавницата  
и изпаднах в безсъзнание 
за 2 часа...

Заедно ще 
решаваме 

анаболните 
проблеми на града.

***

Зеленият гад 
на страната.



40 СТРОИТЕЛ петък, 28 февруари 2014

София 1528
ул. „Илия Бешков“ 3
тел. 02 973 73 23

Пловдив 4006
бул. „Цариградско 
шосе“ 53
тел. 032 282 154

Бургас 8000
кв. „Победа“
индустриална зона
тел. 056 500 111
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MS-POLYMER 2730
(600 ml)

Цени за членове на КСБ

Разполагаме с постоянни 
наличности на склад от 
сив материал

8600 Ямбол, ул. „Индже войвода“ 35
GPS 4228’30.87”80C 26º30’87”И
GSM 0888 50 40 93, тел. 046/661479, факс 046/665480
e-mail: abc_en@mail.bg

ВЛАГОУСТОЙЧИВ 
ШПЕРПЛАТ
А КАЧЕСТВО - DINEA 
BROWN FILM
36 броя обръщаемост SH-Q ВТВЪРДИТЕЛ 

ЗА ШЛАЙФАН БЕТОН

Дом на строителя

www.abc-enginering.eu

8,30 лв./бр.44,00 лв./бр. 0,38 лв./кг - кварц
0,50 лв./кг - корунт

Уважаеми колеги,

Имаме удоволствието да споделим с вас радост-
ното за нашата фирма събитие – 20 ГОДИНИ от съз-
даването на компания АКВАТЕК ЕООД!

Започнахме в далечната 1994 година и бяхме една 
от първите фирми за басейни в България. Нямаше от 
кого да се учим. С годините натрупахме безценен 
опит. Изградихме голям брой красиви и функционални 
водни съоръжения - басейни, аквапаркове, СПА цен-
трове.

Радваме се на сътвореното от нас и ценим своите 
клиенти. Отнасяме се с внимание към техните изиск-
вания. Искаме да ги запознаем максимално подробно с 
особеностите на изгражданите от нас съоръжения, за 
да могат да вземат най-правилното за тях решение.  

Основната ни цел е постигането на отлично 
изпълнение. Държим на качеството на проектите и 
вложените материали, на доброто оборудване и на 
безупречната работа. Това е причината АКВАТЕК да 
се наложи като марка на пазара.

Фирмата се развиваше бурно през изминалите 20 
години. Стремим се да сме в течение с новостите в 
строителството на басейни, аквапаркове и СПА цен-
трове. В много случаи сме били първите в България, 
предложили нов за пазара материал или технология. 

Горди сме със своя екип. С работата си през тези 
20 години фирмата израстваше и с нея израснаха и се 
изградиха много добри специалисти. С това АКВАТЕК 
се превърна в институция в своята област.

Благодарим на всички наши партньори, клиенти 
и не на последно място - на нашия екип за отлична-
та съвместна работа и изразяваме категоричната 
си увереност, че ще продължим да посрещаме заедно 
предизвикателствата и да постигаме нови върхове!

 Хотел „Каменград“ – гр. Панагюрище


