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Строителството на автомагистралата е приоритет за новия програмен период

Емил Христов
Десислава Бакърджиева 

До края на годината или най-късно до средата 
на 2015 г. ще се обявят търговете за строител-
ство на лот 3 (от Благоевград до Сандански) на 
магистрала „Струма”. Това заяви министърът на 
регионалното развитие Десислава Терзиева на 
форум на тема „Проектиране на пътната част 
на подучастъците на лот 3 на магистрала „Стру-
ма”. Дискусията бе организирана от Българска 
браншова камара „Пътища“, Българска браншова 
асоциация „Пътна безопасност“, Камара на стро-
ителите в България и с медийното партньорство 
на в. „Строител“. 

В срещата участие взеха зам.-министърът на 
регионалното развитие инж. Мирослав Мазнев, 
зам.-министърът на транспорта, информацион-
ните технологии и съобщенията Петър Киров, 
инж. Иван Бойков, изпълнителен директор на КСБ, 
Николай Иванов, председател на УС на ББК „Пъ-
тища“ и на УС на ББА „Пътна безопасност“, из-
пълнителният директор на Национална компания 
„Стратегически инфраструктурни проекти” Асен 

Антов, ректорът на УАСГ проф. д-р инж. Красимир 
Петров, представители на Управляващия орган на 
Оперативна програма „Транспорт“, специалисти 
от  Агенция „Пътна инфраструктура“, проектан-
ти, преподаватели и други.

„Изграждането на лот 3 е основен приори-
тет за правителството през програмния период 
2014 - 2020“, подчерта министър Терзиева. Трасе-
то ще преминава през Кресненското дефиле и е 
най-тежкият и труден участък от магистралата 
заради необходимостта от изграждане на 15-ки-
лометров тунел. 

„Съоръжението ще е с две тръби с по две ленти 
във всяка посока. Общата дължина на участъка е 
около 65 км и е с прогнозна стойност от 1,7 млрд. лв. 
За цялостното завършване на магистралата ще бъ-
дат осигурени средства по ОП „Транспорт и транс-
портна инфраструктура“, заяви Терзиева. 

„Още не сме достигнали необходимото ниво 
на качество на проектиране, особено при изграж-
дане на пътищата“, коментира тя. По думите й 
това е била и причината да не са констатирани 
определени проблеми, свързани с инженерната  
инфраструктура.  стр. 8
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ГРАФИТЪРИ 

   НА КАЛКАНА

Сериозна работа отхвърлихме при ре-
монта на това „училище за шампиони” в 
един от известните столични квартали. 
Проектът, който спечели фирмата ни, беше 
по програмата за енергийна ефективност. 
А това означаваше премахване на всичко, 
което имаше в сградата – и електрическа-
та инсталация, и водопреносната систе-
ма, и котелното с тръбите за отопление, 
прозорците и вратите, дюшемето. Всичко 
до тухла.

Добре че се случи хубаво време, та ус-
пяхме за първия учебен ден, да предадем 
обекта. 

Сградата е с три учебни корпуса, с уни-
кална соларна водогрейна инсталация на 
пок ривите, с идеални бани към физкултурния 
салон и с тоалетни на етажите, които по 
изпълнение не отстъпваха и на най-скъпар-
ските хотели. За дограмата да не говорим, 
а пък мазилките - нашата запазена марка, 
сякаш човешка ръка не ги е правила. Равно-
мерна, по конец, с прекрасен цвят - нещо 
средно между банан и узрял портокал… 

През нощта след първия учебен ден ня-
какви доморасли графитъри бяха надскочи-
ли себе си – едно непохватно изпълнение, 
което по думите на учителя по история ня-
мало нищо общо с  неформалната градска 
култура… Както и да е. Тъкмо боядисвахме 
отново фасадата, за да не се виждат гра-
фитите, към нас, разбирай бригадата, шефа 
на фирмата и директора на училището, се 
приближи кметицата на района. От дума на 
дума стана ясно, че тя е фен на модерното 
изкуство, но когато то е изпълнено както 
и където трябва. И предложи на бригадата 
да издигне и обезопаси на десетина метра 

височина скеле на калкана на един блок в 
квартала. И там спечелилите някакъв про-
ект графитъри да могат да изявят себе си.

„Графитите са елемент  от хип-хоп кул-
турата, част от рап музиката и брейк ден-
са”, поясни жената. 

После какво?
И без това сваленото от училище-

то скеле в следващия месец нямаше да ни 
трябва и шефът бързо се разпореди. Нато-
варихме железата на камиона. По-големите 
момчета от това училище за шампиони по-
магаха, та всичко вървеше спорно и бързо. 
За няколко дни издигнахме скелето и го укре-
пихме по всичките изисквания на техниката 
по безопасност. 

После прословутите графитъри се хва-
наха на „работа”. За сметка на фирмата 
закупихме обезопасителни въжета и  при-
вързахме юнаците за скелето. За всеки слу-
чай… „Художниците са отнесена работа, 
та да не вземе някой да литне от високото”, 
предупреди ни шефът. Е, докато завършат 
рисунките, и ние бяхме до тях. Малко за ку-
раж, но повече за тяхната сигурност… На-
края на творческия процес пихме по някол-
ко бири в близкото бистро. Бяхме станали 
приятели.

Искате да видите този десетметров 
графит? И не само него? Ами разходете 
се из столичния квартал „Хаджи Димитър”. 
Дядо Добри, водолазът с крилата и мо-
мичето с тайния подарък зад гърба си ви  
очакват…

От тухларната 
Георги Сотиров

Тухла четворка

www.tondach.bg    

TONDACH®

Десислава Бакърджиева

„Подобряване на транспортната свър-
заност и достъпа до пазари” е един от 
ключовите приоритети в Националната 
програма за развитие „България 2020“, в 
периода 2014 - 2016 г. Стратегическият 
документ е публикуван за обществено 
обсъждане на www.strategy.bg. В него са 
залегнали осем основни цели, които са на-
сочени към подобряване на регионалното 
развитие, инфраструктурата,  здравео-
пазването, образованието, аграрния от-
расъл, иновационните и инвестиционните 
дейности, публичните услуги, енергийната 
сигурност на страната. За реализиране-
то им ще се използват евросубсидии и 
близо 11 млрд. лв. от държавния бюджет.

Мерките за транспортната инфра-
структура в програмата са разпределени 

в пет подприоритета, които са базирани 
на развитието на железопътната и път-
ната система. Първият е „Изграждане 
на устойчива железопътна транспортна 
система чрез реформиране на сектора”, 
който трябва да бъде изпълнен до 2016 г. 
По-голяма част от средствата са оси-
гурени по ОП „Транспорт” 2007–2013 г. В 
обхвата на втория подприоритет попада 
модернизацията на всички видове транс-
порт. Финансирането се осигурява и по 
настоящата, и по новата оперативна 
програма, поради което дейностите по 
него ще приключат до 2020 г. Остана-
лите мерки са насочени към подобряване 
на безопасността, ограничаване на не-
гативното въздействие върху околната 
среда. Средствата ще са от ОП „Транс-
порт и транспортна инфраструктура” 
2014 - 2020 г. и от държавния бюджет.

Мирослав Еленков

За девет години ЧЕЗ са инвестира-
ни 771 млн. лв. в поддържането и раз-
витието на мрежите и подобряване на 
обслужването. Открити са 31 центъра 
за клиенти, броят на местата за пла-
щане е увеличен от 319 до над 3800, раз-
работени са близо 100 вида услуги. През 
2013 г. компанията е въвела неприлагани 
досега практики в обслужването на кли-
енти – създаден е енергиен омбудсман и 
е учреден съвет с участието на незави-
сими експерти и потребителски органи-
зации. В навечерието на Световния ден 
на потребителите ЧЕЗ пусна уникално 
за българския електроенергиен пазар 
уеб приложение, което в реално време 
дава информация за аварийни прекъсва-
ния на електрозахранването, извърш-
ване на планирани ремонти и смяна на 
електромери. Това стана ясно по време 
на брифинг, на който бяха представени 
подобренията в обслужването на компа-

нията през последните 9 години.
„Много неща се промениха от стъп-

ването на ЧЕЗ на българския пазар преди 
9 години. Социологическите проучвания 
показват, че удовлетвореността на кли-
ентите от обслужването на компанията 
е нараснала от 50,4% през 2009 г. до 75% 
през 2013 г.“, каза на пресконференцията 
Зорница Йорданова, директор „Маркетинг 
и подпомагане на продажбите“ в „ЧЕЗ 
Електро България”.

По време на брифинга отчет за първа-
та година от дейността си направи енер-
гийният омбудсман Радослав Димитров. 

Председателят на потребителския 
съвет към „ЧЕЗ България” Тодор Матев 
разказа за едногодишната работа на съ-
вета и направените предложения за един-
на фактура към ДКЕВР, разработване на 
по-удобно меню на денонощната теле-
фонна линия и създаване на нови канали 
за предоставяне на информация на клиен-
тите за планирани и непланирани прекъс-
вания на електрозахранването.

Свилена Гражданска

Ремонтът на моста на 4-ти киломе-
тър в София ще започне до края на март. 
Това заяви кметът на Столичната об-
щина Йорданка Фандъкова. Движението 
няма да бъде спирано изцяло, а ще се 
осъществява първо в едното, а после в 
другото платно. „Рехабилитацията ще 
затрудни трафика, но е наистина важ-
на“, подчерта тя и припомни, че минала-
та година от остарялото съоръжение се 
откъртиха отломки, затова се налага 
спешното му обновяване. 

Ремонтните дейности по бул. „Цари-
градско шосе" в участъка от бул. „Г. М. 
Димитров" до бул. „Александър Малинов" 
ще траят до лятото. Ще бъде направе-

но цялостно саниране на надлезите при 
4-ти километър и „Александър Малинов". 
Работите включват фрезоване, преас-
фалтиране, ремонт на дефектите по 
пътната основа и запълване на пукна-
тините. Ще се правят нови бордюри и 
тротоари. 

През тази година ще се ремонти-
рат и 20 подлеза. В момента се обно-
вява този при Орлов мост. Извършва се 
монтаж на окачен таван и осветителни 
тела. Направено е почистване на камен-
на облицовка по пода и стените. Положе-
на е основна кабелна мрежа. Поставени 
са кошчета за смет. Ще бъде направен и 
плочник пред сградата „Царевец”. Пред-
стои монтиране на камери за видеонаб-
людение.

Снимка Георги Сотиров
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 Оценка на съответствието 
 Строителен надзор  
 Инвеститорски контрол  
 Енергийна ефективност 
 Оценки 

През тази седмица стана ясно, че 2015 г. и 2016 г. 
ще са годините на строителство на магистрали-
те. До края на 2014 г. или в първите месеци на след-
ващата ще бъдат обявени търговете за лот 3 на 
„Струма“. Трасето ще преминава през Кресненско-
то дефиле и е най-тежкият и труден участък от 
аутобана заради необходимостта от изграждане 
на 15-километров тунел. Прогнозната стойност е 
1,7 млрд.лв. 

Същевременно Десислава Терзиева – министър 
на регионалното развитие, заяви, че строителните 
дейности по АМ „Хемус“ ще започнат през 2016 г. В 
момента върви търгът за проектиране на първата 
част – от Ябланица до връзката Плевен – Ловеч, а 
през следващите месеци ще бъдат обявени процеду-
ри за трасето до Велико Търново и до Белокопитово. 
Общата стойност на участъците е 1,5 млрд. лв. 

Терзиева обяви, че тези два проекта са приори-
тетни и ще се осигури финансиране за тях. Всичко 
това означава работа за пътностроителните фир-
ми. Търговете обаче трябва да се проведат при ясни 
и прозрачни правила, за да се постигне максимално 
качество при добра цена. Затова е важно какви про-
мени в ЗОП ще приемат депутатите. Това ще бъде 
и основната тема на кръглата маса „Модернизация 
на обществените поръчки“, която КСБ организира 
за трета поредна година. 

100 ÄÓÌÈ
Свилена Гражданска

Невена Картулева

Правителството отчужди имоти – частна собстве-
ност, за изграждането на лот 4 от „Струма“ между гр. 
Сандански и Кулата. Терените се намират в землищата 
на селата Дамяница, Ново Делчево, Левуново, Ново Ко-
номлади, Марикостиново, Генерал Тодоров, Марино поле и 
Чучулигово в област Благоевград. Разходите по процеду-
рата са за сметка на Агенция „Пътна инфраструктура”. 
Решението на Министерския съвет може да бъде обжал-
вано по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването 
му на заинтересованите лица.

„Промените в Админи-
стративнопроцесуалния 
кодекс, които бяха приети 
от Народното събрание, 
извършват революция в 
предоставянето на услу-
ги на гражданите и бизне-
са. Чрез въвеждането на 
задължение да се прилага 
комплексно обслужване 
ще бъдат спестени раз-
ходи на държавата, време 
и средства на граждани-
те и на представители-
те на бизнеса.“ Така ко-
ментира приемането на 
АПК в парламента вице-
премиерът по икономиче-
ското развитие Даниела 

Бобева.
Кодексът дефинира 

понятието „комплексно 
административно об-
служване”. При него граж-
даните ще подават само 
едно заявление, с което 
изискват предоставя-
не на определена услуга. 
Всички органи, в това 
число съдебната власт и 
общините, се задължават 
да осигурят и обменят 
необходимата информа-
ция и да извършат услу-
гата, изискана в заявле-
нието.

Този начин на обслуж-
ване става задължителен 

след 1 януари 2015 г.
3-дневен е срокът, в 

който една администра-
ция е длъжна да предос-
тави по служебен път 
информация, необходима 
на друга.

Създава се възмож-
ност, когато искането се 
отнася до комплексно об-
служване, заявяването на 
услугата да става пред 
всяка институция, която 
е част от системата. 
Заявяването ще може 
да става по пощата, по 
електронен път или на 
гише. Тези канали могат 
да се комбинират. 

Вицепремиерът уточ-
ни, че вече са свързани 34 
от най-важните регис-
три на 14 ведомства. В 
експлоатация е въведе-
на Единната електронна 
съобщителна мрежа на 
държавната администра-
ция, която има задача да 
свърже всички институ-
ции на централната и на 
общинската администра-
ция. Предстои въвежда-
не на единен системен 
интегратор, който ще 
поддържа, управлява и гъ-
вкаво ще разпределя ре-
сурсите на електронното 
управление.

Емил Христов

„Изграждането на ма-
гистрала „Хемус” ще ста-
не по „подобрен син вари-
ант”, който наподобява 
подготвения през 2001 г. 
идеен проект.” Това заяви 
министърът на регионал-
ното развитие Десислава 
Терзиева по време на прес-
конференция след заседа-
ние на Консултативния 
съвет към МРР. В него 
взе участие и инж. Иван 
Бойков – изп. директор на 
КСБ. 

„Проектът подлежи 
на процедура за ОВОС и 
отново ще има общест-
вено обсъждане, защото 
държим да имаме диалог 
с всички заинтересова-
ни страни“, каза Терзие-
ва. Доизграждането на 
АМ „Хемус“ ще окаже по-
зитивно влияние върху 
развитието на три от 
районите за планиране 
на България – Северозапа-
ден, Северен Централен и 
Североизточен. Общият 
брой на населението, кое-
то ще се възползва пряко 
от подобрената инфра-
структура, е приблизи-
телно 2,9 млн. души. 

Направено е проучва-
не на 4 алтернативи за 
трасета. „След извършен 
анализ са изследвани за-
дълбочено две реалистич-
ни възможности, които 
представихме детайлно 
на Консултативния съ-
вет“, обясни Терзиева. 

Това са „подобреният син 
вариант“, който премина-
ва на равно разстояние 
между Плевен и Ловеч, и 
„зеленият“, който върви 
по трасето на съществу-
ващия път I-4.

„В резултат на техни-
чески, финансов, социално-
икономически и екологичен 
анализ е предложен първи-
ят“, разясни министърът. 
Отчетени са нормите за 
опазване на околната сре-
да и е избегнато засяга-
нето на защитени зони и 
територии. Основното му 
преимущество пред дру-
гия вариант е и едновре-
менното обслужване на 
максимален брой населени 
места и съкратеното вре-
ме за пътуване. 

Индикативният бю-
джет е 1,5 млрд. лв. без 
ДДС. 

Частта, която ще се 
изгражда, условно е разде-
лена на 8 участъка, които 

ще се възлагат за проек-
тиране и строителство. 
Самите отсечки са гру-
пирани в 3 приоритетни 
етапа, а именно от Ябла-
ница до връзката Плевен – 
Ловеч (около 60 км), до Ве-
лико Търново (около 85 км) 
и до Белокопитово (около 
110 км). 

„В  края  на  2013  г . 
стартирахме търговете 
за проектиране на пър-
вия етап от проекта, а 
именно 60-те км от Ябла-
ница до връзката Плевен 
– Ловеч и за изготвяне на 
ОВОС за трасето. През 
второто тримесечие на 
2014 г. ще се проведе про-
цедурата и за проекти-
рането на втория етап“, 
припомни Десислава Тер-
зиева. 

В  з а к л ю че н и е  м и -
нистърът увери, че АМ 
„Хемус“ е приоритет на 
правителството по от-
ношение развитието на 

транспортната инфра-
структура и е ключов за 
социално-икономическото 
развитие на цяла Северна 
България. „Нито за ден не 
сме спирали работата по 
подготовката на АМ „Хе-
мус“. Целта е през 2016 г. 
да имаме готовност да 
започнат строителни ра-
боти при осигуряване на 
финансиране“, увери Тер-
зиева. 

Изпълнителният ди-
ректор на Национална 
компания „Стратегически 
инфраструктурни проек-
ти“ Асен Антов заяви, че 
вече е избран изпълните-
лят за ОВОС на проекта. 
Той очаква до края на ме-
сеца да бъде определен 
и проектант за първия 
етап. „До края на 2014 г. 
ще бъдат направени пуб-
лични представяния на 
точното трасе, както и 
на вариантите за пътни 
възли за участъка Плевен 
– Ловеч“, допълни Антов. 

На въпрос на журна-
листи, свързан с възмож-
ността за финансиране 
чрез публично-частно 
партньорство, Терзиева 
отговори, че на този етап 
няма подадено заявление 
за интерес от страна на 
частен инвеститор зара-
ди недостатъчния тра-
фик.

Анализът на експерти-
те показва, че към 2020 г. 
по магистралата ще пре-
минават среднодневно по 
18 хил. превозни средства. 

Снимка Денис Бучел
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Елица Илчева

236 млн. лв. по три мерки от Програ-
мата за развитие на селските райони  
трябва да се усвоят чрез схема на На-
ционалния гаранционен фонд. Съществу-
ва реална опасност от връщане на сред-
ства, ако до септември 2015 г. парите 
от Гаранционния фонд за мерки 121, 122 
и 123 не бъдат усвоени, стана ясно на 
среща с бенефициенти на ПРСР в Добрич. 

Затова Министерството на земеделие-
то и храните е предприело кампания за 
популяризиране възможностите на га-
ранционната схема. Парите са предназ-
начени за тези, които нямат достатъчно 
обезпечение и възможност да реализират 
идеите си.

До момента с помощта на Национал-
ния гаранционен фонд са одобрени проек-
ти на 252-ама бенефициенти от цялата 
страна на обща стойност 104 млн. лв.

 

Невена Картулева

Правителството одобри предложе-
нието за споразумение между Минис-
терството на транспорта, информа-
ционните технологии и съобщенията 
и Европейската инвестиционна банка 
(ЕИБ) по проекта за предоставяне на 
стратегическа консултантска помощ 
от финансовата институция на упра-

Десислава Бакърджиева

Приключи проверката на проблемните 
договори по ОП „Околна среда” (ОПОС) 2010 
– 2013 г., заради които беше спряно плаща-
нето по програмата. Инспектирани са над 
230 договора за грешки при провеждането на 
процедурите по обществените поръчки. Тър-
сени са нарушения като смесване на крите-
рии, удължаване или съкращаване на срокове, 
неравностойна конкуренция и изискване за 
принадлежност към организации. Резулта-
тите са представени в дирекция „Одит на 
средствата от ЕС”. Това заяви министърът 
на околната среда и водите Искра Михайлова.

От думите й стана ясно, че Европейска-

та комисия е удовлетворена от проведената 
ревизия и плащанията по ОПОС ще бъдат 
възстановени. Екоминистерството очаква 
експерти от „Одит на средствата от ЕС” да 
посетят страната и да направят проверка 
на извадката от обследването.

Искра Михайлова посочи още, че целият 
екип на министерството работи по новата 
оперативна програма. ОПОС 2014 – 2020 г. 
има неофициални коментари от всички ди-
рекции на ЕК, след като два пъти е била раз-
глеждана. В момента се подготвя пореден 
вариант на оперативната програма за не-
официални консултации и така в момента, 
в който споразумението за партньорство 
бъде подписано, МОСВ ще може да го внесе.

Десислава Бакърджиева

„Оперативна програма „Транспорт” (ОПТ) продължава да има че-
тири рискови проекта. Това са жп линиите Първомай – Свиленград 
и Септември – Пловдив и двата лота на АМ „Марица”. Основните 
проблеми, които бенефициентите Национална компания „Железо-
пътна инфраструктура” (НКЖИ) и Агенция „Пътна инфраструктура” 
(АПИ) срещат при реализацията им, са свързани с отчуждителните 
процедури и археологическите проучвания. Трудностите не са нови, 
но досега не е намерено решение за тях.” Това заяви министърът на 
транспорта, информационните технологии и съобщенията Данаил 
Папазов по време на заседание на парламентарната Комисия по ев-
ропейските въпроси и контрол на европейските фондове (КЕВКЕФ). 
Той и екипът му отчетоха напредъка по ОПТ и подготовката на ОП 
„Транспорт и транспортна инфраструктура” (ОПТТ) 2014 – 2020 г.

Папазов увери депутатите, че рисковите проекти по ОПТ ще 
бъдат приключени навреме независимо от особения им статут. 
Министерството ще направи всичко необходимо забавянето да бъде 
преодоляно, за да не се загубят средствата. Въпреки това той зая-
ви, че проблемите с отчуждителните процедури и археологическите 
проучвания трябва да намерят своето решение. „Законодателни 
промени в тази насока ще бъдат от голяма полза през новия програ-
мен период. За по-успешното изпълнение на бъдещите оперативни 
програми трябва да се създаде и единен национален механизъм за 
наддоговаряне. То се утвърди като един от начините за постигане 
на пълна усвояемост на европейските средства. През първия програ-
мен период този въпрос беше уреждан поотделно за всеки конкретен 
случай ”, допълни министърът.

Транспортното министерство е получило коментари от ЕК по 
първия проект на ОПТТИ. Забележките ще бъдат отразени и в нача-
лото на април ще бъде изпратен коригиран вариант на програмата. 
Министър Папазов посочи още, че е важно физическото изпълнение 
на програмата да започне преди формалното й одобрение. През тази 
година може да стартира строителството на жп линията Варна – 
Русе и скоростното трасе Калотина – София.

вляващия орган на ОП „Транспорт“ 2007 
– 2013 г. Целта е успешно приключване на 
програмния период 2007 – 2013 г.

Приемането на решението е едно от 
конкретните действия за приключване 
на железопътните инфраструктурни 
проекти по ОП „Транспорт“, идентифи-
цирани като „рискови“. Чрез договора ще 
бъде подкрепен управляващият орган на 
оперативната програма за наемане на 
външна консултантска помощ при за-
вършването на обектите по програмата.

Свилена Гражданска 

След 40-минутна дискусия на-
родните представители приеха 
промяната в Закона за обществе-
ните поръчки, с която се въвежда 
възможността за вътрешното въз-
лагане на търговете. Предложение-
то бе направено по време на вто-
рото разглеждане на нормативния 
акт в парламентарната Комисия по 
правни въпроси от председателя на 
Комисията по регионална политика 
и местно самоуправление Борислав 
Гуцанов. Депутатите подкрепиха 
текстовете в пленарната зала. 
Според приетата промяна държав-
ната или общинската власт може 
да възложи поръчка на 100% свои 
компании, чийто оборот е 80% от 
дейности, свързани с публичните 
институции. 

„Изменението ще намали ко-
рупцията и ще спре изтичането 
на обществени средства“, защити 
предложението си Борислав Гуца-
нов. По думите му, то е необходимо 
и вече Европейският парламент е 
приел подобна разпоредба. (Повече 
за аргументите „за” – на стр. 6 – 7.)

„От Брюксел са дали подобна 
възможност, но не и задължение“, 

заяви Емил Радев 
от ГЕРБ. „Отваряме 
много сериозно вра-
та за злоупотреби. 
Комбинацията от 
тези норми сваля 
публичния контрол. 
Ограничаваме част-
ния сектор да участ-
ва в обществени 
поръчки и разходва-
не на средства. В 
много населени мес-
та той е единстве-
ният, който движи 
икономиката”, посочи той. 

„Тоталното легализиране, въз-
можността възложителят да въз-
лага без ограничения във всяка сфе-
ра крият редица опасности. Щом 
няма пазар, конкуренция, състеза-
ние, коя е справедливата пазарна 
цена?”, попита от трибуната То-
мислав Дончев.

Национално признатите рабо-
тодателски организации са против 
тази промяна. От КРИБ, АИКБ, БСК, 
БТПП изразиха това в официални 
становища. Според омбудсмана 
Константин Пенчев подобна промя-
на ще доведе до нарушаване на За-
кона за защита на конкуренцията.

Народните представители про-

дължават и днес с разглеждането 
на измененията в ЗОП. В мотивите 
към законопроекта се посочва, че 
промените ще спомогнат за ради-
кално намаляване на бюрократич-
ната тежест върху кандидатите 
и участниците в процедурите за 
възлагане на търгове и избягване 
на ненужния формализъм. 

На стр. 10 – 11 можете да 
прочете становището на Кама-
рата на строителите в България 
относно законопроекта за изме-
нение и допълнение на Закона за 
обществените поръчки, приет на 
първо гласуване от Народното 
съб рание на Репуб лика България 
на 10.10.2013 г.

След дебати депутатите гласуваха поръчките ин хаус
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Невена Картулева

„Ускорено е усвояването на европей-
ски средства - от 37% през май 2013 г.  
до 58% към края на февруари 2014 г. 
Приходните агенции са повишили съ-
бираемостта с половин милиард лева 
през второто полугодие на миналата 
година спрямо същия период на 2012 г., 
при положение че БВП не се променя. 
Държавата е върнала целия ДДС на 
бизнеса. Фирмите от своя страна за 
първите два месеца са дали заявка за 
3,6 хил. работни места повече спрямо 
2013 г.“ Това отчете премиерът Пламен 
Орешарски в своето изявление, преди 
да даде начало на дискусията с меди-
ите в рамките на срещата „Открито 
управление“, която се проведе в зала 3 
на НДК. В нея участваха също предсе-
дателят на БСП Сергей Станишев и на 
ДПС – Лютви Местан.

Премиерът обобщи, че без да се въз-
станови икономическото развитие, не 
може да се намери решение на каквито 
и да било социални въпроси. В отговор 
на въпрос относно разпределението на 
средствата от публичната инвести-
ционна програма „Растеж и устойчиво 
развитие на регионите“ Пламен Оре-
шарски категорично отхвърли обвине-
нията, че 500-те млн. лв. са дадени на 
определени общини, а други са лишени 
от финансиране. Той посочи, че 36% от 
средствата са били за общини с кмето-
ве от ГЕРБ, 24% за управлявани от БСП, 
и 17% - от ДПС. 

Премиерът каза още, че правител-
ството е рестартирало и големи ин-
вестиционни проекти, като „Южен по-

ток“, до края на годината ще започне 
строителството на втора интерконек-
торна връзка с Гърция и ще се изгражда 
VII блок в АЕЦ „Козлодуй“. По думите му, 
с неотменно темпо продължава насър-
чаването на предприемачеството. Той 
смята, че реиндустриализация може да 
се случи с повече частни инвестиции, 
а не с влагане на държавни средства. 

„Досега България залагаше на ус-
лугите и туризма, но без работеща 
индустрия трудно ще вървим напред“, 
обясни от своя страна Сергей Стани-
шев.  Лидерът на социалистите поис-
ка от правителството даването на 
добавки за най-бедните пенсионери за 
Коледа и Великден да не бъде кампаний-
но, а системно. Станишев подчерта, 
че правителството работи за връща-
не на нормалността на управлението, 
като заяви: „Нормално е държавата да 
не рекетира бизнеса и да помага на най-
бедните“. 

По темите за външната политика 

премиерът обобщи, че позицията на 
България трябва да е балансирана в 
сложната ситуация между Русия и ЕС. 
Той потвърди, че София не подкрепя на-
лагането на сериозни санкции срещу 
Москва.

В същото време ЕК обяви, че е за-
почнала предварителна подготовка за 
възможни наказания спрямо Русия. Ли-
дерите на ЕС решиха да преустановят 
преговорите с нея по визови въпроси и 
да бойкотират срещата на Г-8 в Сочи 
заради военната интервенция в Украй-
на. Френският външен министър Лоран 
Фабиюс обаче даде заявка, че могат 
да последват нови мерки, ако от тези 
няма резултат. Този път - срещу руския 
бизнес.

Чрез визитата на министъра на 
външните работи Кристиан Вигенин 
в Киев България подкрепи новите укра-
ински управляващи и териториалната 
цялост на Украйна, макар че не одобрява 
санкциите срещу Москва.
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минерални басейни, джакузи, ароматна парна баня,
сауна, приключенски душ, зона за релакс, шезлонги, фитнес

Свилена Гражданска  

За трета поредна годи-
на по инициатива на ОП на 
КСБ – София, Камарата на 
строителите в България 
събира представители на 
различни институции на 
кръгла маса на тема „Мо-
дернизация на обществе-
ните поръчки“. Тя ще се 
проведе на 18 март в цен-
тралния офис на КСБ. 

Форумът ще бъде от-
крит от инж. Светослав 
Глосов – председател на 
Камарата, доц. Даниела 
Бобева – вицепремиер по 
икономическото развитие, 

арх. Иван Данов – минис-
тър на инвестиционното 
проектиране, и Бойко Вели-
ков – директор на Центъра 
за превенция и противо-
действие на корупцията и 
организираната престъп-
ност. Неговият заместник 
Елеонора Николова ще на-
прави презентация на тема 
„Електронните обществе-
ни поръчки като инстру-
мент за противодействие 
на корупцията“. В дискуси-
ята ще вземат участие 
и Миглена Павлова – из-
пълнителен директор на 
Агенцията по обществени 
поръчки, Борислав Гуцанов – 

председател на парламен-
тарната Комисия по реги-
онална политика и местно 
самоуправление, инж. Емил 
Костадинов – председател 
на парламентарната Ко-
мисия по инвестиционно 
проектиране, представи-
тели на Комисията за за-
щита на конкуренцията, 
на АФКОС, на Агенцията 
за държавна финансова ин-
спекция, на Националното 
сдружение на общините 
в Република България, на 
управляващите органи по 
оперативните програми, 
на дирекция „Управление на 
собствеността и социал-

ните дейности“ към МВР. 
Във форума ще се включат 
и представители на УС на 
КСБ, както и на ръковод-
ните органи на сродните 
браншови организации. Ще 
бъдат обсъдени промените 
в Закона за обществените 
поръчки, които са на второ 
четене в Народното съ-
брание, както и приетите 
от Европейския съюз ди-
рективи за обществените 
поръчки и концесиите. Ще 
се дискутира типизиране-
то на процедурите и дого-
ворите и премахването на 
дискриминационните усло-
вия в търговете.

Държавата да инициира създаване на со-
циален сграден жилищен фонд. Той ще задо-
волява потребностите на семейства и лица 
с ниски доходи и специфични нужди, самотни 
възрастни хора, граждани в неравностойно 
положение и маргинални слоеве. Това предла-
гат експерти на Министерството на инвес-
тиционното проектиране.

За целта в момента се разработва кон-
цепция за публично-частни партньорства 
между общините, държавата и частни ин-
веститори. Публичните власти ще участ-
ват чрез безвъзмездно предоставяне на те-
рени за строителство и облекчени условия за 
ползване на социалните домове. Предвижда се 
създаване на асоциации за управлението им, а 
зa осигуряване на финансиране на строител-
ството им се предвижда обособяването на 
специален финансов фонд. 

Тези намерения ще залегнат в нов жили-
щен кодекс, какъвто България към момента 
няма. В изработването на документа трябва 
да се включат професионалисти от държав-
ния, общинския и неправителствения сектор 
и гражданите, които попадат в групата на 
ползвателите на жилищния сграден фонд. 

В МИП обсъждат идеята за създаване на 
база от данни, интегрирана в национален ин-
формационен портал за социален жилищен 
фонд в България. Той ще дава информация за 
наличностите и нуждите от домове на тери-
торията на цялата страна. 

Един от основните очаквани ефекти от 
изпълнението на проекта ще бъдае осигуря-
ването на заетост в строителния сектор.
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Борислав Гуцанов, председател на парламентарната Комисия по регионална      

Ще продължа да обяснявам колко е полезен ин хаусът за държавата 

Свилена Гражданска 

Г-н Гуцанов, преди дни на-

родните представители ви 

гласуваха доверие да заемате 

председателското място на 

парламентарната Комисия по 

регионална политика и местно 

самоуправление. Ще следвате 

ли приоритетите на починалия 

инж. Димчо Михалевски? Кое 

ще бъде новото в работата 

на структурата?

След инж. Михалевски е 
трудно да се заеме председа-
телския пост на една от най-
важните комисии в Народното 
събрание. Надявам се, че няма 
да разочаровам колегите от 
парламента, представителите 
на местните власти и браншо-
вите организации. До голяма 
степен развитието на общини-
те и регионите зависи от тази 
комисия. Един от основните 
приоритети ще бъде преодо-
ляването на големия дисбаланс 
между регионите. За целта е 
необходимо да се извършат 
редица промени в законодател-
ството. Това е задача както 
на 42-рото народно събрание, 

така и на кабинета „Орешар-
ски“.  Различията в отделните 
райони са един от най-големи-
те проблеми на държавата след  
демографската криза и иконо-
миката. Това ще бъде основна-
та линия в работата ми, която 
ще се стремя да следвам. В 
краткосрочен план за тази цел 
е необходимо да бъдат приети 
предложените промени в Закона 
за управление на черноморското 
крайбрежие (ЗУЧК). През послед-
ните петнайсет години в тези 
райони на страната възникна-
ха редица проблеми, допусна се 
презастрояване. Необходимо е 
да се предприемат конкретни 
мерки. За мен е много важно да 
бъде правилно изменен законът, 
което ще бъде изключително 
трудно. Първо промените тряб-
ва да бъдат гласувани в коми-
сиите, а после и в пленарната 
зала. Надявам се, че ЗУЧК ще 
бъде приет още в края на март, 
за да се създадат предпостав-
ки за нормално стартиране на 
летния сезон. Измененията на 
нормативния акт трябва да бъ-
дат дългосрочни, а не догодина 
отново да е необходимо да се 

внасят нови.

Кои са основните моменти 

в ЗУЧК? 

Промените ще дадат въз-
можност хората да ползват 
много по-спокойно плажната 
ивица.  Едновременно с това 
концесионерите, които имат 
договор, ще са сигурни, че кон-
трактите ще се спазват. Те-
риторията ще се експлоатира 
правилно и не на последно място 
държавата ще може да вземе 
максимални приходи от нея. През 
последните години средствата 
от концесиониране бяха непра-
вилно събирани, тъй като це-
ните бяха определяни по един и 
същи начин, независимо от това 
къде се намира плажът. Трябва 
да бъде направена ясна разлика 
между една и друга зона. За мен 
е много важно хората да могат 
да ползват максимално удобно 
плажа и да имат всички условия 
за целта. На следващото място 
е необходимо  презастрояването 
в 100-метровата зона А да бъде 
овладяно. Надявам се, че ще бъда 
подкрепен. Но не може да има 
пълна забрана, защото това е 

най-атрактивната територия 
и не може да поставят в нерав-
ностойно положение морските 
спрямо планинските курорти. 
Трябва да бъде един и същ арши-
нът за всички. В никакъв случай 
не е нужно да се разрешават по-
вече от 20% застрояване и ви-
сочината не бива да надвишава 
7,5 метра в зона А. Останалата 
част трябва да бъде озеленена, 
и то с трайна растителност. 
Говоря с подробности, тъй като 
вашият вестник е специализи-
ран и хората, които го четат, 
са наясно за какво става въпрос. 

Според мен не може да има 
пълна забрана за временните 
обекти, както е в досегашния 
ЗУЧК. Тези текстове пречат за 
развитието на малките насе-
лени места. Считам, че и там 

постройките не трябва да над-
вишават 20%. Нещата трябва 
да са балансирани. Според мен с 
промените ще се намери трайно 
решение и порочните практики 
ще бъдат преустановени.

Кои са другите краткосроч-

ни приоритети на регионална-

та комисия?

Това е Законът за устрой-
ство на територията, който 
също ще влезе за разглежда-
не в парламента. Според мен е 
твърде рано да се коментират 
изготвените промени от Минис-
терския съвет. Това, което ще 
направя, е при обсъждането и на 
ЗУТ, и на ЗУЧК да бъдат покане-
ни максимален брой кметове и 
заинтересовани лица,  браншови 
организации. Целта ми е заедно 

да дискутираме всички казуси 
и депутатите да вземат пред-
вид становищата на страните, 
които касаят тези нормативни 
актове. 

 
Работна група към Камара-

та на строителите в България 

е подготвила проекти за нов 

Закон за устройство на тери-

торията и закон за строител-

ството. Как оценявате идеята 

за разделянето на ЗУТ на две? 

За нея работеше и инж. Димчо 

Михалевски. 
Принципно съм съгласен. 

Темата трябва да е обстойно 
дискутирана и с двамата ресор-
ни министри - на регионалното 
развитие и на инвестиционното 
проектиране. Тогава ще взема 
окончателно решение, тъй като 

Борислав Гуцанов е роден на 17 юни 1967 г. във Варна. През 1991 г. 

завършва Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров” 

със специалност „Корабоводене на гражданския флот“. Веднага след 

дипломирането си Гуцанов започва работа като помощник-капитан 

в Параходство „Български морски флот“. Няколко години трупа 

опит в корабния бизнес.

Първият му мандат на общински съветник от БСП започва през 

1995 г. В резултат на преструктуриране на политическите сили 

в местния парламент той става негов председател през 2005 г. 

След изборите през 2007 г. запазва поста си. Същата година 

оглавява УС на Националната асоциация на председателите на 

общински съвети в Република България. Кандидат  за кмет на 

Варна през 2011 г. Избран е за общински съветник. През 2013 г. вече 

е депутат от Коалиция за България в 42-рото народно събрание. 

Член е на парламентарната Комисия по транспорт, информационни 

технологии и съобщения. Зам.-председател на Комисията по 

регионална политика и местно самоуправление, която след 

кончината на инж. Димчо Михалевски оглави. 

Семеен, с две деца. 

ЗИД на ЗОП трябва да намали бюрократичната тежест при търговете 

Снимки Денис Бучел
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       политика и местно самоуправление: 

моето разбиране е, че комисията 
трябва да работи в тясна връзка 
с кабинета „Орешарски”.  Необхо-
димо е да има съгласуване между 
институциите.

Ще се случи ли реална децен-

трализация на общините през 

следващите години?

Аз съм силно „за” и всичко, 
което е по силите на комисията, 
ще бъде направено. Мисля, че 
това е бъдещето, т.е. Европа на 
регионите. Това ще бъде основ-
ното направление в работата на 
структурата. 

В пленарната зала на На-

родното събрание се разглеж-

дат промените в Закона за об-

ществените поръчки. Те бяха 

внесени от Министерския съ-

вет в края на август 2013 г. и 

претърпяха сериозни изменения 

между първо и второ четене в 

парламента. Вие нашумяхте в 

медиите с предложението за ин 

хаус поръчките, срещу което 

има доста възражения, но въ-

преки това то беше прието от 

парламента. 

Едната част от промени-
те, която касае улесняването 
на режимите при провеждане-
то на търговете, я подкрепям, 
защото икономиката и бизне-
сът нямат нужда от излишни 
регулации и бумащина. Парите 
и средствата изискват пред-
сказуемост и спокойствие. На 
мнение съм, че всички режими,  
които затрудняват процедури-
те, е необходимо да отпаднат. 
Намаляването на бюрокрация-
та е силно залегнало в ЗИД на 
ЗОП. Да, промяната в закона, 
която е от голямо значение - 
така нареченият ин хаус аз я 
внесох при второто четене в 
парламентарната Комисия по 
правни въпроси и то не случай-
но. Ще дам примар - голяма об-
щина, вместо да провежда търг 
за охрана на училища, възлага 
дейността на 100% собствена 
фирма. Смятам, че повече от 10 
години няма човек в държавата, 
който да не е убеден, че най-го-
лямото изтичане на средства 
минава именно по ЗОП. За това 
мисля, че ин хаусът  е изклю-
чително важен, за да се спре 
корупционният процес. По не-
официални данни изтичането 
стига до 20%. Това са стоти-
ци милиони лева, които могат 
да се спестят. Виждам, че има 
съпротива по тази промяна, и 
може би тя  идва от хората, 
които печелеха средства от 
търгове не по най-честния на-
чин. И заради това и Европей-
ският парламент прие ин хауса 
преди нас.

Центърът за превенция и 

противодействие на корупци-

ята и организираната прес-

тъпност, омбудсманът на Ре-

публика България Константин 

Пенчев, всички национално 

представени работодател-

ски организации - КРИБ, БТПП, 

АИКБ и БСК, браншови, сред 

които е Камарата на строи-

телите в България, заявяват 

в становища опасенията си, че 

тази промяна ще наруши конку-

ренцията у нас. 

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

Нека да прочетат какво е ре-
шението на Европейския парла-
мент и искам да припомня, че до 
две години трябва да транспо-
нираме тези текстове в законо-
дателството на България. Нека 
не говорят просто защото ня-
кой е чул нещо или защото се на-
рушават интересите на няколко 
фирми - не визирам конкретен 
сектор. Аз няма да престана да 
говоря колко е полезен ин хаусът 
за държавата и ако негативни-
те настроения продължат, ще 
се наложи да изкарам и данни 
какво се е случвало досега. Из-
тичанията на средства по ЗОП 
ще бъдат преустановени. Аз 
съм категоричен в това.

Ние говорим специално за 

ин хаус поръчките в строител-

ството, защото 80% от обе-

мите на строителните компа-

нии идват от търгове, обявени 

от общини и ведомства. А сега 

се дава възможност фирмите 

на местната и на държавната 

власт да изпълняват дейнос-

тите по поръчките. Чрез ин 

хауса се отнема шансът на  

малка строителна фирма с 10 

– 15 служители, например във 

вашата родна Варна, да канди-

датства за дадената процеду-

ра и по този начин да осигури 

работа на хората си. 

Нима в общинските и държав-
ните фирми не работят хора? 

Кой внася повече осигуровки? 
Нека видим част от малките 
компании плащат ли пълни запла-
ти и как кандидатстват за об-
ществени поръчки. Като пример 
ще посоча охранителните фир-
ми. Един обект се пази от двама 
или трима души, а по-правилата, 
трябва да се охранява от 5 или 6. 
От друга страна има ли общин-
ска или държавна компания, която 
да не плаща точно и коректно. 
Дали това се прави в частния 
сектор?  

Какво ще е според вас раз-

витието на строителството 

през 2014 г.?

Не считам, че комисията тряб-
ва да бъде регулатор в една или 
друга посока за строителството. 

Как ще работите с Кама-

рата на строителите в Бъл-

гария? 

Естествено по възможно 
най-близкия начин, както и с 
другите браншови организации. 
По всякакъв начин ще си сътруд-

ничим, няма друг път, за да се 
преодолее дисбалансът между 
регионите.

Ще има ли среща между вас 

и КСБ? 

Ще се постарая тя да се слу-
чи в началото на април. Надявам 
се да успея да взема участие в 
третата кръгла маса „Модерни-
зация на обществените поръч-
ки“, организирана от Камарата и 
Областното представителство 
в София на 18 март.

Промените в ЗУЧК трябва да са дългосрочни
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 от стр. 1 

Лот 3 на магистрала 
„Струма” е разделен на 
три подучастъка. Първи-
ят – от Благоевград до 
Крупник, е с дължина от 
21 км, където също ще се 
изгражда тунел от 2 км 
до село Железница. Прог-
нозната стойност на 
пътя е 150 млн. лв., а на 
подземното съоръжение - 
200 млн. лв. 

Вторият подучастък 
между Крупник и Кресна, 
където ще се строи най-
дългият тунел, е 22 км и е 
с индикативна стойност 
1,1 млрд. лв. Съоръжение-
то ще е на около 30 м 
дълбочина, съобразено с 
геологията. То ще започ-
ва откъм Крупник преди 
навлизането на Креснен-
ското дефиле и ще завър-
ши западно след Кресна. 

Планира се изграждането 
на напречни връзки между 
тунелите за пешеходци, 
както и на такива за на-
влизане на коли между два-
та тунела.

Последният подучастък 
е между Кресна и Сандан-
ски и е с дължина от 23 км. 
Предвижда се строеж на 2 
пътни възела, шест надле-
за и подлеза и десет моста 
с обща дължина от около 
1 км. Прогнозната цена е 
200 млн. лв.

Регионалният минис-
тър заяви, че се плани-
ра строителство на 8 
съв ременни площадки за 
отдих през 15 - 20 км. По 
20-25 дка ще бъдат от-
делени до магистралата, 
където бизнесът ще има 
възможност да изгради 
бензиностанции, места 
за хранене и др. Предвиде-
но е и строителство на 3 
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Асен Антов, изпълнителен директор на Национална компания 
„Стратегически инфраструктурни проекти”:

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

Г-н Киров, каква е 

оценката ви за идейния 

проект на лот 3 на АМ 

„Струма”? Имате ли за-

бележки към проектан-

тите?

Смятам, че идейният 
проект представя изклю-
чително интересни инже-
нерни решения. Безспорно 
той е една основа, върху 
която да имаме възмож-
ност впоследствие да 
организираме търговете, 
които ще са на инжене-
ринг, т.е. от изпълнителя 
ще се очаква да извърши 
техническото проекти-
ране и строителството 
в последствие. Много е 
важно Национална ком-
пания „Стратегически 
инфраструктурни проек-

ти” да организира добре 
тръжните процедури, за 
да постигнем максимално 
качество на минимални 
цени. Наличният ресурс 
по Оперативна програма 
„Транспорт и транспорт-
на инфраструктура” 2014 
- 2020 г. е ограничен и 
трябва да се съобразява-
ме с тази реалност.

Очаквате ли про-

блеми с предстоящите 

тръжни процедури?

При всички положения 
не можем да предпоста-
вяме дискриминационни 
условия. Търговете ще 
бъдат организирани при 
максимална прозрачност. 
Ще има пълно осигурява-
не на равен достъп на по-

тенциалните участници. 
При провеждането на про-
цедурите ще бъде спазен 
Законът за обществени-
те поръчки, както и до-
брите практики от ЕС.

Бих се радвал много, 
ако има български учас-
тници между изпълните-
лите на трите етапа на 
лот 3 на АМ „Струма”. 
Това ще е една чудесна 
атестация за качество-
то на предоставените 
услуги от българските 
пътно-строителни фир-
ми.

Кое ще е най-голямо-

то предизвикателство 

в АМ „Струма”?

В този проект - без-
спорно вторият етап, 

свързан с изграждането 
на тунела. Естествено 
финансирането също е 
сериозно предизвикател-
ство, но аз вярвам, че ще 
успеем да осигурим необ-
ходимите средства за ус-
пешното приключване на 
проекта. В крайна смет-
ка имаме разбирането на 
колегите от Министер-
ството на финансите и 
в никакъв случай няма да 
бъдат допуснати пробле-
ми с осигуряването на 
средства за този нацио-
нален приоритет.

Г-н Антов, полезна ли беше дис-

кусията, посветена на проектира-

нето на пътната част на подучас-

тъците на лот 3 на АМ „Струма”? 

Чухте ли интересни предложения?

Срещата беше изключително 
успешна. Интересът беше много 
голям и си заслужава да бъде напра-
вена подобна дискусия специално 
за тунелната част, която предиз-
вика доста коментари. Надявам се 
да проведем следващия форум след 
няколко месеца, когато проектът е 
вече в по-напреднала фаза. Всички 
споделени идеи на срещата по от-
ношение на пътната част като цяло 
бяха положителни. Това, което ми 
хареса, е, че не чухме предложения, 
които да не са предвидени от нас.

В заложения график ли се изпъл-

няват дейности по проекта? Как-

во следва?

Движим се по план и дори и да 
има някакви отклонения, те са несъ-
ществени. Предстоят общо четири 
тръжни процедури. Още в началото 
на годината са направени предва-
рителни обявления за търговете, 
в които са описани обхватът и оч-
акваната стойност на проектите. 
Два от тях ще бъдат обявени през 
лятото, а останалите вероятно в 
началото на 2015 г.

Очаквате ли проблеми по вре-

ме на провеждането на тръжните 

процедури, обжалвания?

Търговете за големи обекти ви-
наги са предмет на особен интерес 
и не е изключено да има обжалвания. 
Но дори и това да се случи, те няма 

да забавят драстично изпълнението 
- най-много с няколко месеца. Това 
не бива да ни притеснява, тъй като 
сме в самото начало на програмния 
период.

Коя ще е най-голямата труд-

ност за вас?

Като цяло процесът на управле-
ние на проект от такъв мащаб е ог-
ромно предизвикателство във всяка-
къв смисъл - финансов, технически, 
правен и т.н. Въпреки сложността 
считам, че ще се справим добре.

хеликоптерни площадки, за 
да може в случай на необ-
ходимост да се предпри-
еме спешна евакуация, да 
се осигури бързо транс-
портиране на пострада-
ли, както и на медицински 
екипи. Ще бъде обособен 
контролен център, кой-
то ще обслужва двата 
тунела и магистралата. 
Центърът ще е на площ 
около 40 дка и там ще са 
разположени машините за 
зимно поддържане, линей-
ки, пожарни и камери за 
наблюдение.

„Проектът е съгласу-

ван с редица европейски 
институции и повечето 
принципни въпроси вече са 
решени“, подчерта зам.-
министърът на транспор-
та Петър Киров. По думи-
те му, въпреки голямата 
стойност на тунела, кой-
то ще бъде изграден при 
Кресненското дефиле, на 
този етап не съществува 
друга алтернатива. „След 
завършването на този 
сложен инфраструктурен 
проект той ще бъде гор-
дост за пътното строи-
телство в България“, до-
пълни Киров. 

„Срокът за завършва-
не на строителството на 
тунелната част зависи 
от геоложките проучва-
ния, които вече са в ход“, 
заяви изпълнителният 
директор на Национална 
компания „Стратегически 
инфраструктурни проек-
ти” Асен Антов. Той не 
очаква получените данни 
да наложат промяна на 
одобреното трасе на ма-
гистралата. „Тунелната 
част ще бъде изградена 
наведнъж, като е предви-
дено тя да издържа на зе-
метресения от 9 степен 

по Рихтер“, подчерта Асен 
Антов.  

В рамките на съби-
тието бяха представени 
някои от техническите 
решения на изграждането 
на комуникации по трасе-
то на магистралата. 

Председателят на УС 
на ББК „Пътища“ Николай 
Иванов съобщи, че всички 
предложения и идеи ще бъ-
дат включени в специално 
изготвен документ, който 
ще бъде представен пред 
Министерския съвет и 
Министерството на ре-
гионалното развитие. 

С
ни

м
ки

 Д
ен

ис
 Б

уч
ел



9СТРОИТЕЛКСБпетък, 14 март 2014

Иван Бойков, изп. директор на КСБ:

Арх. инж. Валентин Трашлиев, 
председател на УС на Българската 
асоциация за геотехническо и 
тунелно строителство:

Разгледа се предва-
рителен идеен проект 
за пътната част на АМ 
„Струма“. Положително-
то е, че министър Тер-
зиева съобщи кога при-
близително се очаква да 
бъдат пуснати търгове-
те за лот 3. Мнението, 
което беше изказано, бе, 
че този път участъкът 
трябва да се проектира 

съвместно с обособени места за почивка, за бензи-
ностанции, за да не се получи същото, което стана с 
АМ „Тракия“.  Необходимо е да се предвидят и съпът-
стващите комуникации, тъй като ще бъдат постро-
ени и два тунела. Те изискват много стриктно об-
служване, съгласно европейските нормативи. Обсъди 
се и възможността да бъдат изградени площадки с 
термокамери, които да следят камионите да не вли-
зат прегрели в тунелите. Можем успешно да вземем 
пример от други страни като Австрия, където има 
такива съоръжения.

Дискутираха се важни теми като геологията, на-
прави се обстоен анализ на маршрута на трасето. 
Това са все основни въпроси, които не трябва да бъ-
дат пропускани. Голяма част от специалистите, кои-
то присъстваха на срещата, бяха на мнение, че по-
добно събитие е много важно и трябва и в бъдеще да 
има такива, на които да се обсъждат и други значими 
пътни проекти за страната. 

Камарата на строителите в България ще окаже 
пълно съдействие на колегите от ББК „Пътища“ и Бъл-
гарска браншова асоциация „Пътна безопасност“ за 
АМ „Струма“ с логистика и всякаква друга информация, 
с която можем да сме полезни. 

Г-н Трашлиев, трябва ли да използваме чужд опит 

при строителството на тунела при Кресненското 

дефиле?

Има няколко способа за изграждане на подобни обек-
ти, които се базират на чужд опит, но основните са 
два. Единият е използването на тунелопробивна машина, 
а другият е чрез взривния способ, който е популярен 
като австрийски метод. Проектантът трябва много 
добре да прецени кой от двата да бъде възприет за този 
проект, след като се направи сериозен анализ. За мен 
най-важното е да се даде възможност на българските 
фирми да работят. Избирането на тунелопробивна ма-
шина моментално ще постави родните строители в по-
ложението на подизпълнители, които ще свършат цяла-
та работа, а печалбите ще вземат чуждите компании. 

Какви рискове крие изграждането на едно такова 

съоръжение?

Рискът при построяването на тунела е точно тол-
кова голям, колкото на всяко друго съоръжение. За мен 
няма никакви особени рискове. Нашите проектанти са 
на високо ниво. От друга страна при строителство-
то на тунели се спазват много стриктни правила. Ес-
тествено при нашите условия на занижен контрол се 
допускат отклонения в използването на изолационните 
материали. За това и в повечето ни тунели има течове. 
Като цяло обаче те са най-сигурните съоръжения, дори 
при земетресения.

По-скъпа ли е поддръжката на подобен обект в 

сравнение с мост?

Не може да се прави сравнение между тях. Тунелът е 
защитен 365 дни в годината за разлика от мостовете. 
Безспорно мерките за обезопасяване на тунела трябва 
да са на изключително ниво. Той  е по-доброто решение. 
Ако вместо мост на Витиня беше изградено подобно съ-
оръжение, щяхме да избегнем огромните задръствания, 
които се образуват при силен сняг.

Донка Желева, 
ОП на КСБ - Ямбол
 

В Ямбол се състоя пред-
ставянето на идейната фаза 
на проект „Аз мога да строя”. 
То бе организирано от Камара-
та на строителите в Бълга-
рия, Областното представи-
телство на КСБ, с активното 
съдействие на Регионалната 
колегия на Камарата на архи-
тектите в България и Регио-
налната колегия на Камарата 
на инженерите в инвести-
ционното проектиране.

 Събитието събра чети-
ри екипа от професионалните 
гимназии по строителство от 
Ямбол и от Сливен. Учениците 
от „Сините камъни” и от „Ус-
мивките” при ПГСГ „Арх. Георги 
Козаров”,  Сливен, представиха 
проекти съответно на сгра-
да - тип бунгало, и съвременна 

модерна жилищна 
постройка. Екипи-
те „Каргон” и „План 
Б” от ПГСГ „Кольо 
Фичето”, Ямбол, 
презентираха съ-
ответно тради-
ционна странджан-

ска къща и многофункционален 
павилион.

Компетентно жури в със-
тав инж. Петя Петрова, пред-
седател на ОП на КСБ - Ям-
бол, инж. Стефан Стефанов, 
председател на ОП на КСБ 
- Сливен, арх. Даниела Сивко-
ва, председател на РК на КАБ, 
инж. Стоил Мирчев, предста-
вител на РК на КИИП, инж. 
Йордан Йорданов, управител 
на „Монолит” ООД, и инж. Дечо 
Николов, управител на „ДАН 92” 
ЕООД, оцени представянето 
на проектите. Посочени бяха 
положителните им страни и 
слабостите, които трябва да 
бъдат преодолени. 

Учениците от професио-
налните гимназии по стро-
ителство показаха амбиция 
и желание да се представят 
дос тойно на тематичните 
финали на „Аз мога да строя” 
през април. Всички екипи по-

лучиха грамоти за 
участие и пожелания 
за успешно предста-
вяне.

Свилена Гражданска 

„Алжир е огромен пазар и бъл-
гарският строител може да наме-
ри своето място там. Отпуснати 
са сериозни средства за инвес-
тиции в сектора. В момента ра-
ботят по строителна програма 
за периода 2010 – 2014 г., която 
е на стойност 286 млрд. долара. 
Освен това е планирано изграж-
дането на множество жилища, 
язовири, пътища и магистрали.” 
Това заяви след завръщането си 
от Алжир инж. Николай Станков – 
зам.-председател на Камарата на 
строителите в България и облас-
тен председател на представи-
телството в София. Той бе част 
от българската делегация, водена 
от министъра на икономиката и 
енергетиката Драгомир Стойнев 
и от министъра на труда и соци-
алната политика Хасан Адемов. 

„В страни от Близкия изток и 

Северна Африка компании без под-
крепата на държавите си трудно 
биха могли да намерят пазар. Поло-
жителното е, че министър Стой-
нев декларира, че правителство-
то ни ще застане зад бизнеса. 
Обаче е илюзия да си мис лим, че 

веднага ще започнем да 
строим“, допълни инж. 
Станков. Според него 
предстои доста рабо-
та да бъде извършена. 
„Всичко зависи от това, 
доколко българските 
компании проявяват ин-
терес да изграждат в 
Алжир. Ако Камарата на 

строителите в България и прави-
телството ни обединят усилията 
си, можем да постигнем добри ре-
зултати“, подчерта зам.-предсе-
дателят на КСБ. 

По думите му, организираният 
бизнес форум е бил посетен от ре-
дица алжирски компании, които са 
се интересували от българските 
фирми.

В момента в Алжир работят 
много чужди строители. Испан-
ските фирми са на първо място 
по изпълнение на обектите. Там 
изграждат още китайски, тур-
ски, френски, корейски и други 
компании.

Инж. Николай Станков, зам.-председател на УС на КСБ: 
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Председателят  

на ОП на КСБ - Ямбол, 

инж. Петя Петрова с 

част от участниците 

в проекта

Представители на КСБ бяха членове 

на комисията по оценяване 

Емил Христов

Във Висшето строително училище „Лю-
бен Каравелов“, София, се проведе защита на 
дипломни проекти към магистърски курс по 
специализация „Управление на инвестиционни 
проекти”. Първите 23 проджект мениджъри 
вече могат да се похвалят с успешно завър-
шено обучение. Председател на комисията за 
оценяване  на дипломните работи бе доц. д-р 
инж. Венцислав Стоянов, председател на сек-
ция „Професионално обучение и квалификация 
в строителството” в КСБ, а членове - доц. д-р 
инж. Лъчезар Хрисчев, ръководител на катедра 
„Технология и мениджмънт на строителство-
то“, доц. д-р инж. Георги Годинячки,  декан на 
Строителния факултет на ВСУ, д-р Сотир 
Илиев,  водещ преподавател по икономика на 
строителството, доц. д-р инж. Венцеслав 
Стоянов, зам.-ректор по научната част на 
ВСУ, и инж. Николай Станков, председател на 
ОП на КСБ - София, и зам.-председател на УС 
на КСБ.

„Имаше много интересни проекти, свързани 
както със социалната сфера - с изграждане-
то детски градини и училища, така и с бизнес 
сгради и обекти, които да се финансират по 
европейски програми“, разказа инж. Венцислав 
Стоянов.

Той допълни, че всички дипломни работи са 
били актуални на настоящото развитие на 
строителния бранш и възможностите за реали-
зиране на инвестиции. Инж. Стоянов подчерта, 
че специализацията е изключително търсена 
и има много обаждания от строителни инже-
нери и архитекти, които искат да се запишат 
в нея. От програмата се интересуват и други 
висши учебни заведения, които са свързани с 
направленията архитектура, строителство и 
геодезия. Чрез подготовката по „Управление на 
инвестиционни проекти” випускникът магистър 
придобива професионални качества, които ще 
позволят да извършва маркетингови проучва-
ния, анализ и оценка при избора на проект, да 
осъществява предприемаческа дейност в бран-
ша, да оценява и управлява въздействието от 
изпълнението на проекта върху околната среда.

Поради големия интерес в момента се 
провежда и кандидатстудентската кампания. 
Магистърският курс ще започне от начало-
то на април, като повече информация за него 
можете да намерите на сайта на ВСУ „Любен 
Каравелов“.  
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Настоящото становище има за цел да 
изрази позицията на Камарата на строите-
лите в България относно два изключително 
важни въпроса в областта на обществени-
те поръчки, които считаме, че не са удачно 
третирани в Законопроекта за изменение 
и допълнение на Закона за обществените 
поръчки, приет на първо гласуване от На-
родното събрание на 10.10.2013 г., съгласно 
изготвения от Комисията по правни въ-
проси на Четиридест и второто народно 
събрание преди второто гласуване на зако-
нопроекта, Доклад по законопроекта с вх. 
№453-03-16/26.02.2014 г. Това са въпросите 
за допустимите изменения на договорите за 
обществени поръчки след сключването им и 
за участието на подизпълнители при изпъл-
нението на обществени поръчки.

Общоизвестен факт е, че действаща-
та правна уредба по тези въпроси поставя 
значителни проблеми пред субектите (въз-
ложители и изпълнители) на обществените 
поръчки, за което многократно Камарата на 
строителите в България е алармирала, вклю-
чително и в процеса на обсъждане и приемане 
на настоящия законопроект. Въпреки това 
от Доклада на водещата комисия по законо-
проекта, изготвен преди второто му гласу-
ване от Народното събрание на Република 
България, е видно, че тези проблемни въпроси 
не само не намират удачно законодателно ре-
шение, а напротив, както е в случая с новите 
разпоредби, касаещи отношенията изпълни-
тел-подизпълнител, се създават допълни-
телни ограничения и регулации в тежест на 
субектите на обществените поръчки, което 
в крайна сметка ще доведе по-скоро до нега-
тивен ефект при изпълнението на договори-
те за обществени поръчки, особено тези за 
строителство. 

I. Допустими изменения на договорите 

за обществени поръчки след сключването 

им

Съгласно действащата правна уредба 
законодателят е въвел принципна забрана 
за изменение на договорите за обществена 
поръчка. Изменения се допускат само по из-
ключение, в изрично изброените в чл. 43, ал. 2 
хипотези, които извън специфичните случаи 
по чл. 43, ал.2, т. 5 и т. 6 и случаите на изме-
нение на държавно регулирани цени и промени 
в законодателството (чл. 43, ал. 2, т. 3 и т. 
4) изискват наличие на „непредвидено обсто-
ятелство“, което не води до увеличение на 
стойността на договора (чл. 43, ал. 2, т. 1 
от ЗОП). Съгласно дефиницията по действа-
щия закон, „непредвидени обстоятелства“ са 
обстоятелствата, възникнали след сключва-
нето на договора, независимо от волята на 
страните, които не са могли да бъдат пред-
видени и правят невъзможно изпълнението 
при договорените условия. 

Понятието „непредвидени обстоятел-
ства“ не се дефинира от действащата Ди-
ректива 2004/18/ЕО. Чл. 31, б.„с“ от Дирек-
тивата използва сходното, но по същество 
различно понятие „unforeseeable events”, а 
именно „непредвидими събития“. Директива-
та обаче не ползва това понятие за целите 
на изменения на договорите за обществени 
поръчки, а само и единствено с цел да опре-
дели този изключително лимитиран кръг от 
хипотези, в които е допустимо възлагане на 
допълнителна обществена поръчка без обяв-
ление. Поради тази причина дефиницията е 
твърде ограничителна и тя касае само об-
стоятелства, които не биха могли да бъдат 
предвидени от един добросъвестен възло-
жител при възлагане на поръчката. Логично, 
същият подход е възприет от чл. 90 на ЗЗД. 
Проверката за наличие на непредвидимост 
изисква да се установи, че обстоятелството 
обективно не би могло да бъде предвидено от 
възложителя при полагане на дължима грижа 
и да е безусловно необходимо за изпълнение 
на поръчката. Само тогава може да бъде 
оправдано едно по правило „неконкурентно“ 

допълнително възлагане. 
Механично и без детайлен правен и ико-

номически анализ, в разрез с разпоредбите 
на действащата директива българският 
законодател е въздигнал наличието на не-
предвидени обстоятелства в условие за до-
пустимост за измененията на договорите за 
обществени поръчки по чл. 43, ал. 2, т. 1 от 
ЗОП, който гласи:

„Изменение на договор за обществена по-
ръчка се допуска по изключение:

1. когато в резултат на непредвидени об-
стоятелства се налага:

a) промяна в сроковете на договора, или
б) частична замяна на дейности от пред-

мета на поръчка за строителство или услуга, 
когато това е в интерес на възложителя и 
не води до увеличаване стойността на дого-
вора, или

в) намаляване общата стойност на дого-
вора в интерес на възложителя поради нама-
ляване на договорените цени или договорени 
количества, или отпадане на дейности“

В разрез с директивата ЗОП не изследва 
съществеността на изменението, а обусла-
вя допустимостта на същото от критерия 
за непредвидимост, приложим съгласно евро-
пейското право само в случаите на възлагане 
без обявление. Това законодателно решение е 
дълбоко погрешно и противоречи на логиката 
и здравия разум на инвестиционния процес, 
международно признатите правила за разпре-
деление на рисковете и предписанията на ди-
рективата. Подобно законодателно решение 
само по себе си създава огромен проблем в 
обществените отношения, свързани с из-
пълнението на договорите за обществени 
поръчки. Тази грешка при всички случаи след-
ва да бъде отстранена при предстоящите 
промени на ЗОП.

Ограничаването на възможностите за 
страните да изменят сключения договор 
за обществена поръчка съобразно горните 
хипотези не отговаря както на нормалната 
житейска и стопанска логика, така и на уред-
бата на обществените поръчки на ниво ЕС.

Този проблем особено силно засяга об-
ществените поръчки за строителство, 
тъй като поначало строителният процес е 
продължителна във времето дейност, харак-
теризираща се с множество рискове, които 
могат да повлияят на реализацията на про-
екта, и включваща в себе си различни по вид 
и естество интервенции и правоотношения 
(част от които се осъществяват преди ини-
циирането на самите процедури за възлагане 
на обществени поръчки за строителство). 
Разнородните факти и обстоятелства, кои-
то могат да доведат до необходимост от 
изменение на определена част от договора 
за строителство с цел пълноценната му ре-
ализация, на практика излизат далеч извън 
определението за „непредвидени обстоятел-
ства“, предвидено в ЗОП и съответно извън 
допустимите изменения на договора, съглас-
но действащия закон. 

Така например обхватът на дейност-
ите, необходими за реализиране на обекта 
на обществената поръчка за строителство 
се дефинира в проектната документация 
(най-вече в инвестиционните проекти и/
или техническите спесификации), включена 
в документацията за провеждането на об-
ществената поръчка. В общия случай, съглас-
но закона и нормалните договорни практики, 
отговорността за грешки, несъответствия 
и пропуски в тази изходна проектна докумен-
тация се носи от страната по договора, коя-
то е осигурила тази документация – т.е. от 
възложителя. За да се осигури реализацията 
на пълноценен и функционален обект, каквато 
в крайна сметка е целта от изпълнението на 
договора за строителство, при откриването 
на такива грешки, пропуски или несъответ-
ствия в изходната документация в течение 
на изпълнението на договора за обществена 
поръчка е необходимо изходната документа-

ция (съставляваща част от договора за об-
ществена поръчка) да се измени и съответно 
да се внесе промяна и в обхвата на дейност-
ите, които ще се изпълнят по договора, т.е. 
необходимо е договорът за обществена 
поръчка да бъде изменен. В практиката по 
изпълнение на договори за обществени по-
ръчки за строителство са налице множество 
примери за подобни казуси, но за илюстрация 
могат да се дадат следните примери:

А) В проекта са предвидени 20 км водо-
провод, а се оказва, че поради пропуск следва 
да се изпълнят 21 км.

Б) В проекта е предвидено, че изкопни-
те работи следва да се изпълнят с багер, а 
впоследствие се оказва, че поради грешна 
геология се налагат взривни работи (непред-
видени като технология) в определен малък 
участък от обекта. 

В) В спесификацията е указано оборудва-
не, което с оглед на реалните изходни данни в 
хода на работното проектиране, изпълнявано 
от изпълнителя по обществената поръчка, 
се окаже негодно.

Г) В резултат на свлачищен процес, не-
указан в геоложките изследвания, се наложи 
изграждането на укрепителни съоръжения 
(непредвидени в проектната документация).

Изключително трудна задача, дори и за 
най-блестящите правни и технически „умо-
ве“, е да обосноват, че в подобни на гореиз-
ложените хипотези са налице „непредвидени 
обстоятелства“ по смисъла на § 14б. от ПЗР 
на ЗОП, предвид това, че документацията 
за провеждане на обществената поръчка, 
включително изходната проектна докумен-
тация, подлежи на одобрение от възложителя 
с решението за откриване на процедура за 
възлагане на обществена поръчка, т.е. съ-
щата не представлява обстоятелство из-
вън волята на страната по договора, както 
повелява законовата разпоредба. Тази задача 
ще стане още по-непосилна, ако бъде прието 
предложението на водещата комисия по За-
конопроекта за изменение и допълнение на 
ЗОП, съгласно което дефиницията на § 14б. 
от ПЗР на ЗОП за непредвидени обстоятел-
ства, се променя на: „обстоятелства, които 
са възникнали след сключването на договора 
и не са резултат от действие или бездейст-
вие на страните, които не са могли да бъ-
дат предвидени при полагане на дължимата 
грижа и правят невъзможно изпълнението 
при договорените условия.“ Ясно е, че дори и 
изходната проектна документация да не е 
изготвена от възложителите, същите най-
малко са длъжни да я проверят, преди да я 
включат в документацията за провеждане 
на обществената поръчка Т.е. евентуална 
грешка в проекта би следвало да се приеме за 
резултат от бездействие на съответната 
страна по договора за обществена поръчка и 
следователно като обстоятелство, което не 
е „непредвидено“ по смисъла на ЗОП.  

Това означава, че в разрез с европейско-
то право и с нормалната житейска логика, 
справедливост и добросъвестност, следва 
да изискваме от възложителите постигане-
то на невъзможното, а именно липса на чо-
вешки фактор във фазата на подготовка на 
проектите. На практика не е възможно от 
възложителя да се изисква да обезпечи пълна-
та безгрешност на проекта и техническата 
спесификация, включени в документацията 
за провеждане на обществените поръчки. 

При разглеждането на този въпрос следва 
да се има предвид, че действащата уредба на 
обществените поръчки в ЕС, съдържаща се в 
две директиви, а именно:

• Директива 2004/18/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 31 март 2004 го-
дина относно координирането на процедури-
те за възлагане на обществени поръчки за 
строителство, доставки и услуги; и

• Директива 2004/17/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 31 март 2004 
година относно координиране на процедури-

те за възлагане на обществени поръчки от 
възложители, извършващи дейност във водо-
снабдяването, енергетиката, транспорта и 
пощенските услуги;

не забранява измененията на сключени 
договори за обществени поръчки. Още по-
малко пък директивите изискват от възло-
жителите да бъдат безгрешни или им забра-
няват промени на договора, обусловени от 
допуснати от тях грешки и пропуски.

Едва през 2008 г. Европейският съд въ-
вежда известни ограничения относно въз-
можността на страните по договор за 
обществена поръчка да го изменят. В беле-
житото решение от 19 юни 2008 година по 
Дело C-454/06 /Pressetext/ Съдът постановя-
ва, че изменението на „клаузите на договор 
за обществена поръчка“1 е допустимо, когато 
не е съществено. Съществените изменения 
на договора не са допустими, тъй като те 
по същество представляват ново възлагане 
и следва да бъдат предмет на нова общест-
вена поръчка. 

Изменението е съществено, когато:
А) с него се въвеждат условия, които ако 

са били налице при първоначалната процедура 
за възлагане, са щели да позволят допускане-
то на оференти, различни от първоначално 
допуснатите, или да позволят приемане на 
оферта, различна от първоначално приета-
та2.

Б) когато значително разширява обхвата 
на обществената поръчка до услуги, които 
първоначално не са предвидени3 

В) ако променя икономическото равно-
весие на договора в полза на определения за 
изпълнител на обществената поръчка участ-
ник по начин, който не е предвиден в условия-
та на първоначалната обществена поръчка4.

От горното следва да се заключи, че 
действащите директиви предписват по пра-
вило свобода на изменението на договор за 
обществена поръчка, стига същото да не се 
квалифицира като съществено. В случаите, 
когато изменението е съществено, следва да 
се извърши ново или допълнително възлагане 
по определения в директивите ред.

Нещо повече, рестриктивният режим за 
изменение на договорите за обществени по-
ръчки съгласно българския закон не съответ-
ства и на бъдещата правна уредба на ниво 
ЕС. На 11.01.2014 г. Европейският парламент 
одобри нова директива за обществените 
поръчки. Проектът за директива е предва-
рително съгласуван с висшия законодателен 
орган на Европейския съюз, а именно Съвета. 
Директивата е включена в законодателната 
програма на Съвета и се очаква същата да 
бъде формално приета в близките месеци. 

Наред с редица други кардинални промени 
в съществуващия режим, новата директива 
отчита и факта, че съществуват проти-
воречиви практики по отношение на проме-
ните в договорите за обществени поръчки. 
Поради тази причина чл. 72 на директивата 
подробно разписва правилата за изменения 
в договорите. В голяма степен директива-
та преповтаря решението на Съда по Дело 
C-454/06 /Pressetext/, но и допълнително го 
развива, както следва

„Член 72
Изменение на договорите в рамките на 

техния срок
1. Същественото изменение на разпоред-

бите в договора за обществена поръчка по 
време на срока му се счита за ново възлагане 
за целите на настоящата директива и изис-
ква нова процедура за възлагане на общест-
вена поръчка в съответствие с нея.

2. Изменението на договор за поръчка по 
време на срока му се счита за съществено по 
смисъла на параграф 1, когато прави поръч-
ката съществено различна от първоначално 
възложената. Във всеки случай, без да се за-
сягат параграфи 3 и 4, изменението се счита 
за съществено, когато е изпълнено едно от 
следните условия:

Изх. № 00 – 33/10.03.2014 г.

ДО КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ

НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОТ КАМАРАТА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ 
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а) изменението въвежда условия, които, 
ако са били част от първоначалната проце-
дура за възлагане на обществена поръчка, са 
щели да позволят подбор на кандидати, раз-
лични от първоначално подбраните, или са 
щели да позволят възлагането на поръчката 
на друг оферент;

б) изменението променя икономическия 
баланс на поръчката в полза на изпълнителя;

в) изменението разширява значително об-
хвата на поръчката така, че да включи дос-
тавки, услуги или строителство, които не са 
били обхванати първоначално.

...
3. Когато стойността на едно изменение 

може да бъде изразена в парично отношение, 
изменението не се счита за съществено 
по смисъла на параграф 1, когато неговата 
стойност не превишава праговете, посочени 
в член 4, и когато е под 5 % от цената на пър-
воначалната поръчка, стига изменението да 
не променя общото естество на поръчката. 
Когато се правят няколко последователни из-
менения, стойността се изчислява въз основа 
на съвкупната стойност на последователни-
те изменения. 

4. Изменения на договора не се считат 
за съществени по смисъла на параграф 1, ко-
гато са били предвидени в документите за 
обществената поръчка с ясни, точни и недву-
смислени клаузи или варианти за преразглеж-
дане на договора. В такива клаузи се посоч-
ват обхватът и естеството на възможните 
изменения или варианти, както и условията, 
при които те могат да се използват. Те не 
предвиждат изменения или варианти, които 
биха могли да променят общото естество 
на поръчката.“

От гореизложеното е видно, че в нару-
шение на европейското право в областта 
на обществените поръчки и в разрез с 
нормалната житейска и стопанска логика 
българският закон по правило ограничава 
измененията на договорите за обществени 
поръчки до случаите на „непредвидени об-
стоятелства“. В тази връзка следва да се 
отбележи, че видно от Доклада на водещата 
парламентарна комисия по законопроекта 
по време на обсъждането му в Комисията по 
правни въпроси от народния представител 
Борислав Гуцанов е било направено предложе-
ние за адекватна законова промяна, а именно 
в чл. 43, ал. 2 от ЗОП да се създаде нова т. 7 
със следния текст: „7. когато с изменението 
не се променят или въвеждат условия, които 
ако са били налице при първоначалната проце-
дура за възлагане на обществена поръчка, са 
щели да позволят допускането на участници, 
различни от първоначално допуснатите, или 
да позволят приемането на оферта, различна 
от първоначално приетата.“

Видно е, че това предложение би спомог-
нало за разрешаване на изложения проблем, 
като същото напълно съответства на кон-
цепцията за допустимост на „несъществе-
ните“ изменения на договорите за обществе-
ни поръчки съгласно действащите директиви 
и решението на Съда на Европейския съюз по 
Дело C-454/06 /Pressetext/, както и на очак-
ваните бъдещи изменения на правната уред-
ба на обществените поръчки на ниво ЕС. За 
съжаление, видно от Доклада на водещата 
парламентарна комисия по законопроекта, 
това предложение не е било подкрепено от 
Комисията по правни въпроси. 

С оглед на изложеното, с настоящето 

изразяваме подкрепата на Камарата на 

строителите в България относно напра-

веното предложение от народния предста-

вител Борислав Гуцанов за въвеждане на 

нова т. 7 в чл. 43, ал. 2 от ЗОП, което по съ-

щество, в съответствие с европейското 

право и житейската логика, предвижда до-

пустимост на „несъществени“ изменения в 

договорите за обществени поръчки, и мо-

лим същото да бъде отново разгледано и 

подкрепено от народните представители 

при второто гласуване на законопроекта 

в пленарна зала. 

II. Участие на подизпълнители при из-

пълнение на обществените поръчки

Във връзка с участието на подизпълни-
тели при изпълнението на обществените 
поръчки бихме искали да обърнем внимание 
на два проблемни въпроса, които също, съ-
гласно доклада на водещата парламентарна 
комисия по законопроекта, не намират удачно 
законодателно разрешение в законопроекта. 
Това са въпросите за назначаване на подиз-
пълнители, които не са посочени в офертата 
на изпълнителя, и за регулиране на отноше-

нията изпълнител-подизпълнител.
1. Назначаване на подизпълнители, кои-

то не са посочени в офертата

Действащият ЗОП не съдържа изрична 
разпоредба, забраняваща използването на 
под изпълнители, които не са посочени в офер-
тата на изпълнителя, при изпълнението на 
договора за обществена поръчка. Независимо 
от това, в практиката трайно се е устано-
вило разбирането, че това не е допустимо. 

Отново тази забрана не съответства 
нито на приложимото европейско право, 
нито на нормалната житейска и стопан-
ска логика. Чл. 25 от Директива 2004/18/ЕО 
и съответно чл. 37 от Директива 2004/17/
ЕО, касаещи участието на подизпълнители 
в изпълнението на обществени поръчки, не 
предвиждат забрана за назначаване на подиз-
пълнители, които не са посочени в офертата 
на изпълнителя, по време на изпълнението на 
обществена поръчка. Същите единствено 
постановяват, че е допустимо при провеж-
дането на процедурите за възлагане на об-
ществени поръчки от участниците да се 
изисква информация за евентуалния дял от 
поръчката, който по време на процедурата 
участниците предвиждат да превъзложат на 
подизпълнители, както и за потенциалните 
подизпълнители.

Забраната да се назначават подизпъл-
нители, извън посочените в офертата, 
противоречи и на нормалната житейска и 
стопанска логика, особено по отношение 
на обществени поръчки за строителство. 
Договорите за строителство по правило 
се характеризират със сравнително про-
дължителен период на изпълнение. Между 
подаването на офертата и реалното на-
чало на изпълнението на работи по поръч-
ката от подизпълнителя може да изтече 
значителен период от време, в рамките на 
който да настъпят обстоятелства, които 
да направят невъзможна реализацията на 
първоначалните предвиждания на изпъл-
нителя относно конкретните подизпъл-
нители, които ще бъдат използвани при 
изпълнението на обществената поръчка. 
Например посоченият в офертата на из-
пълнителя подизпълнител може просто да 
откаже да сключи подизпълнителски дого-
вор и да изпълнява работи по поръчката. 
Възможно е обаче да настъпят и обектив-
ни обстоятелства, които не позволяват 
било на главния изпълнител, било на пър-
воначално предвиждания подизпълнител 
да изпълнят пряко конкретни работи и 
дейности по поръчката. Така например, 
съгласно българското трудово законода-
телство, работниците и служителите са 
свободни, след съответно предизвестие, 
да прекратят трудовия си договор. В слу-
чай, че ключов или специализиран персонал, 
на който главният изпълнител или посо-
ченият в офертата му подизпълнител е 
разчитал за изпълнение на дейности и ра-
боти по поръчката, напусне работа, какво 
друго би могъл да направи изпълнителят на 
обществената поръчка, освен да назначи 
нов подизпълнител, който не е посочен в 
офертата му към възложителя? 

След като съгласно европейското право и 
националния закон, независимо от ползване-
то на подизпълнители, главният изпълнител 
остава изцяло отговорен за изпълнението 
на поръчката, то на същия следва да се даде 
и възможността да осигури успешната реа-
лизация на поръчката, включително чрез из-
ползването на подизпълнители, които не са 
посочени в офертата. По този начин реално 
би се допринесло за по-широко участие на 
малки, средни и новообразувани предприятия 
на пазара на обществени поръчки, която е 
и една от основните цели на измененията 
в ЗОП, прокламирани от вносителя на зако-
нопроекта.

Във връзка с гореизложения проблем 
вносителят на законопроекта е предвидил 
удачно законодателно разрешение, като е 
предложил създаване на нов чл. 45а, в чиято 
първа алинея, изречение първо, изрично е по-
сочено, че „Изпълнителите сключват договор 
за подизпълнение с подизпълнителите, посо-
чени в офертата, както и с подизпълните-
лите, избрани по време на изпълнението на 
обществената поръчка“. Видно от Доклада на 
водещата парламентарна комисия по законо-
проекта, това предложение не е подкрепено и 
вместо това Комисията по правни въпроси е 
предложила редакция на новия чл. 45а, която 
изрично забранява възлагането на работи и 
дейности по поръчката на подизпълнители, 
които не са посочени в офертата.

С оглед на изложеното, с настоящето 

изразяваме подкрепата на Камарата на 

строителите в България относно пред-

ложената от вносителя на законопроекта 

редакция на новия чл. 45а, съгласно която 

изпълнителите на обществени поръчки мо-

гат да назначават подизпълнители, които 

не са посочени в офертата, и молим също-

то да бъде отново разгледано и подкрепено 

от народните представители при второ-

то гласуване на законопроекта в пленарна 

зала.

2. Регулиране на отношенията изпълни-

тел-подизпълнител

Видно от Доклада на водещата парламен-
тарна комисия по законопроекта, въз основа 
на предложения от вносителя на законопро-
екта текст, Комисията по правни въпроси е 
предложила редакция на новия чл. 45б от ЗОП, 
който предвижда, че дейностите, за които 
има сключени подизпълнителски договори, 
се приемат от възложителя с участието 
на съответния подизпълнител, като възло-
жителят извършва окончателно плащане по 
договора за обществена поръчка, след като 
получи доказателства от изпълнителя, че е 
заплатил на подизпълнителите всички рабо-
ти, които са приети от възложителя, освен 
ако при приемането на работата изпълни-
телят е представил доказателства, че до-
говорът за подизпълнение е прекратен или 
работата или част от нея не е извършена 
от подизпълнителя.

Считаме, че тези законови разпоредби, 
вместо да допринесат за ограничаване на 
случаите с недобросъвестни изпълнители на 
обществени поръчки, които не се разплащат 
с подизпълнителите си, ще създадат пред-
поставки за излишни спорове между участни-
ците в изпълнението на обществени поръчки 
(възложители, изпълнители и подизпълните-
ли) и в крайна сметка ще имат негативен 
ефект, особено по отношение на обществе-
ните поръчки за строителство.

На първо място считаме, че не е налице 
законова празнота относно правоотноше-
нията между изпълнителите и подизпълни-
телите на обществени поръчки, която да 
налага разписването на подобни правила в 
ЗОП. Напротив, българското облигационно, 
търговско и процесуално право достатъч-
но подробно регламентират договорната 
и извъндоговорната отговорност, както и 
реда за реализирането им. Тези разпоредби 
са напълно приложими и към правоотношени-
ята между изпълнители и подизпълнители на 
обществени поръчки. В тази връзка, изцяло 
подкрепяме предложението на Комисията по 
правни въпроси за създаване на нов чл. 42а 
от ЗОП, който пояснява, че вземанията по 
договори за обществени поръчки са прехвър-
ляеми, могат да бъдат залагани и върху тях 
може да се извършва принудително изпълне-
ние. По този начин ще се преодолее създа-
дената съдебна практика, съгласно която 
вземанията по договори за обществени по-
ръчки са непрехвърляеми. С посочената нова 
разпоредба реално и в напълно достатъчна 
степен ще се подсигури възможността на 
подизпълнителите да се защитят от неко-
ректни главни изпълнители, тъй като във 
всички случаи, когато подизпълнителят счи-
та, че неоснователно не му се плаща, същият 
ще може, по съответния предвиден в закона 
ред, да поиска налагане на обезпечение или 
съответно предприемане на принудително 
изпълнение върху вземанията на главния из-
пълнител по договора за обществена поръчка 
с възложителя.

Предложеният текст на чл. 45б обаче не 
само няма да допринесе за постигането на 
тази цел, а напротив, ще постави огромни 
затруднения за прилагането му на практика, 
както и ще създаде предпоставки за излиш-
ни спорове между възложители, изпълнители 
и подизпълнители и съответно ще затруд-
ни успешната реализация на договорите за 
обществени поръчки. Това в особено голяма 
степен важи за обществените поръчки за 
строителство.

Така например изискването за задължи-
телно присъствие на подизпълнителя при 
приемането на работите от възложителя 
създава предпоставки за недобросъвестно 
поведение от страна на подизпълнителя, тъй 
като от предложения законов текст излиза, 
че без неговото участие възложителят не 
може да приеме работата на главния изпъл-
нител. Още повече че в областта на стро-
ителството не винаги има съвпадение на 
момента на приемането на едни и същи ра-

боти във взаимоотношенията главен изпъл-
нител-подизпълнител и възложител-главен 
изпълнител. Това е така, защото съобразно 
закона и нормалните договорни практики въз-
ложителят приема строежа при неговото за-
вършване, т.е. със съставянето на Протокол 
обр. 15 или съответно Протокол обр. 16/Раз-
решение за ползване на строежа. Нормално 
е обаче отделните строителни дейности, 
изпълнени от подизпълнители в процеса на 
строителството, да бъдат приети от глав-
ния изпълнител при завършването на тези 
дейности, а не при завършването на целия 
строеж.   

Не е коректен и предложеният законов 
текст на чл. 45б, ал. 2, съгласно който при 
приемането на работите изпълнителят може 
да представи доказателства, че договорът 
за подизпълнение е прекратен или работата 
не е извършена от подизпълнителя. Ако по-
дизпълнителят не изпълни задълженията си 
в уговорения с главния изпълнител срок, това 
ще доведе до необходимост главният изпъл-
нител да предприеме акселеративни мерки, 
за да компенсира забавянето и съответно 
да направи допълнители разходи. Съгласно 
облигационното право тези разходи могат 
да бъдат удържани от главния изпълнител от 
дължимото на подизпълнителя възнагражде-
ние. От предложения законов текст обаче из-
лиза, че в този случай главният изпълнител 
не може да направи възражение пред възложи-
теля и съответно следва да заплати изцяло 
възнаграждението на подизпълнителя, за да 
има право да получи окончателното плащане 
по договора за обществена поръчка. Подобно 
законодателно решение е очевидно неспра-
ведливо и небалансирано. Освен това пред-
ложеният законов текст изисква от главния 
изпълнител да представи доказателства 
пред възложителя, че договорът е прекратен, 
или съответно, че работите не са изпълне-
ни от подизпълнителя. Не става ясно обаче 
как трябва да постъпи възложителят, ако 
от своя страна подизпълнителят възразява 
и съответно представя доказателства, че 
договорът не е прекратен или че работите 
са изпълнени именно от него. Следва да се 
има предвид, че съгласно българското обли-
гационно право, договорът има сила на закон 
за страните, които са го сключили, и същи-
ят може да бъде прекратен само по взаимно 
съгласие или на предвидените в закона осно-
вания. При наличие на спор преценката дали 
един договор е прекратен, може да се извър-
ши единствено от съдебна или арбитражна 
институция, а не от възложител на общест-
вена поръчка. По същия начин стои въпросът 
и с преценката дали определени работи в 
процеса на строителство действително са 
изпълнени от подизпълнителя.

Считаме за неудачно и изискването, съ-
гласно чл. 45б, ал. 3 от законопроекта, окон-
чателното плащане по договора за общест-
вена поръчка да се извършва от възложителя 
само ако изпълнителят представи доказа-
телства, че е заплатил на подизпълнителя 
всички работи, приети от възложителя. По 
този начин априори се изисква всички плаща-
ния към подизпълнителите да се извършат 
преди окончателното плащане по договора за 
обществена поръчка. Така законодателно се 
предпоставя, че във всички случаи главният 
изпълнител следва да осигури финансиране на 
обекта, което е предпоставка за изкуствено 
оскъпяване на стойността на обществени-
те поръчки. Относно предвиденото в чл. 45б, 
ал. 3 изискване за представяне на доказател-
ства и тяхната преценка от възложителя 
важи изцяло казаното по-горе.

С оглед на изложеното, с настоящето 

изразяваме становището на Камарата на 

строителите в България против предложе-

нията както на вносителя на законопроек-

та, така и на Комисията по правни въпроси 

за нов чл. 45б, регламентиращ взаимоот-

ношенията изпълнител-подизпълнител, и 

молим същите да не бъдат подкрепени от 

народните представители при второто 

гласуване на законопроекта в пленарна 

зала.

С уважение,
инж. Иван Бойков

(Изпълнителен директор на Камарата на 
строителите в България)

1 Решение на съда (Трети състав) от 19 юни 2008 г. 
по Дело C-454/06, т. 34.
2 Пак там, т. 35.
3 Пак там, т. 36.
4 Пак там, т. 37.
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Президентът Росен Плевнелиев:

Свилена Гражданска

България и Катар спо-
делят обща позиция за 
приоритетните сектори, 
върху които да изграж-
дат своето икономическо 
сътрудничество. Двете 
държави поставят акцент 
върху производството на 
храни, строителството и 
търговията, енергетика-
та, високите технологии за 
реализирането на проекти 
от общ интерес. Това заяви 
пред български журналисти 
в Доха президентът Росен 
Плевнелиев след срещата си 
с емира на Катар шейх Та-
мим бин Хамад Ал Тани.

По думите на държавния 
ни глава по-тесни връзки с 
емирството в областта на 
енергетиката са от ключо-
во значение не само за Бъл-
гария, но и за всички страни 
от региона на Югоизточна 
Европа. „Желанието за ди-
версификация е общо за 
всички наши съседи, а и за 
ЕС като цяло“, заяви още 
Плевнелиев. Според него 

има възможност Катар да 
стане първата страна - 
износител на природен газ, 
която да участва в реализа-
цията на коридора „Юг-Се-
вер“. Готовност за участие 
в подобен проект имат дър-
жавите от Вишеградската 
група, Румъния, България и 
Гърция. „Търсим възможност 
за общи инвестиции на се-
демте страни за строи-
телството на терминал за 
втечнен газ на територия-
та на южната ни съседка. 
Реализацията на подобен 
проект със сигурност ще 
отнеме време, но България 
е длъжна да работи за ди-
версификацията на своите 
енергийни източници“, под-
черта Росен Плевнелиев. 
Възможностите за сътруд-
ничество в областта на 
енергийната ефективност 
и изграждане на пасивни 
сгради също са били обсъ-
дени по време на срещата 
на държавния глава с емира 
на Катар.

Росен Плевнелиев комен-
тира още, че с натрупания 

през последните години 
опит в областта на стро-
ителството компании от 
България имат потенциал 
да участват в мащабни 
проекти в транспортната 
и енергийната инфраструк-
тура на територията на 
арабската държава. Българ-
ски фирми вече правят пър-
ви успешни стъпки в стра-
ната и могат да дадат своя 
принос и за подготовката 
на Катар за Световното 
първенство по футбол през 
2022 г.

До 2017 г. Катар пред-
вижда да инвестира 20 млрд. 
долара в модернизирането 
на пътната си инфраструк-
тура, а до 2016 г. се очаква 
да приключи и изграждането 
на ново пристанище в стра-
ната. В процес на строи-
телството е центърът на 
столицата, като в проекта 
„Сърцето на Доха“ са вложе-
ни над 5 млрд. долара. 

Двете държави ще за-
дълбочат партньорството 
си и в сферата на образо-
ванието, както и на отбра-

Мирослав Еленков

Родни строителни фир-
ми могат да се включат 
в изпълнението на големи 
инфраструктурни проекти 
в Ирак. Това стана ясно по 
време на първия българо-
иракски бизнес форум. Той 
бе открит от заместник-
министъра на икономика-
та и енергетиката Красин 
Димитров и Н. Пр. Асад Ал-
Самарай, извънреден и пъл-
номощен посланик на араб-
ската страна у нас. 

„Ирак е основен бизнес 
партньор. Отчита се зна-
чителен ръст на търгов-
ските отношения между 
двете държави. За периода 
януари-септември 2013 г. 
българският износ към 
Багдад достига 138,3 млн. 
долара. На база на добрите 
традиции и опит вярвам, 
че българските инжене-
рингови фирми имат въз-
можност да се включат в 
предстоящи приоритетни 
за Ирак проекти“, заяви 
Красин Димитров. Той под-
черта, че страната ни е 
подредена на шесто място 

в авторитетната класация 
на Bloomberg „Най-доброто 
място за бизнес в Източна 
Европа и Централна Азия 
2014 г.“, като след нея ос-
тават дестинации като: 
Русия, Румъния, Хърватия, 
Литва, Латвия и Естония, 
както и Словения, Словакия. 

България също така 
поддържа добра макроико-
номическа и финансова 
стабилност, което е и ос-
новата на икономическата 
политика на настоящото 
правителство. Вслед-
ствие на това имаме един 
от най-ниските бюджетни 
дефицити и държавен дълг 
в Европейския съюз. По 
прогнози на НСИ за чет-
въртото тримесечие на 
2013 г. ръстът на БВП е с 
1% спрямо същия период на 
предходната година.

„Правителството оси-

гурява специални мерки и 
преференции за инвести-
ране в индустриални зони 
и технологични паркове“, 
допълни зам.-министърът.

Н. Пр. Асад Ал-Самарай 
изтъкна, че българските 
фирми имат добър опит 
и предлагат конкурентни 
цени, което ги прави под-
ходящи за участие в бизнес 
проекти на арабската дър-
жава.

През следващите 5 го-
дини Ирак предвижда прихо-
ди от 600 млрд. долара от 
петрол. 28% от тези сред-
ства ще бъдат отделени за 
строителство, стана ясно 
от изказване на главния се-
кретар на Международния 
съюз на бизнесмените в 
Ирак Мохамед Шакер Мам-
буд. „Държавата се нуждае 
от изграждането на 5 мили-
она жилища“, подчерта той.

Ръст в строителството се от-
чита през първия месец на годината. 
Увеличението спрямо декември 2013 г. 
е с 2,2%, а в сравнение с януари на ми-
налата година нарастването е с 3,6%. 
Това сочат дан ните на Националния 
статистически институт (НСИ). През 
януари 2014 г. индексът на произведе-
ната продукция е над равнището от 
предходния месец.  За сравнение през 
декември 2013 г. статистиката отче-
те спад както на месечна база, така и 
на годишна. Намалението беше съот-
ветно с 0,5% спрямо ноември 2013 г. и 

2,8 %  в сравнение с  декември 2012 г.
През първия месец на 2014 г. продук-

цията от гражданското и инженерното 
строителство, в което влиза инфра-
структурата, се увеличава с 6%, докато 
при сградното се наблюдава понижение 
от 0,7%.

Според информацията на НСИ и на 
годишна база се наблюдава ръст на про-
дукция през януари 2014 г. Той се опре-
деля от положителния темп при инфра-
структурното, което нараства с 14,6%,  
докато при сградното строителство е 
регистриран спад от 3,9%.

нителната индустрия, ста-
на още ясно от думите на 
Плевнелиев.  

Катарската държавна 
инвестиционна корпорация 
„Катар холдинг“ проявява ин-

терес към изграждането на 
офис и жилищни сгради вър-
ху бивши военни поделения в 
София, в съседство с тере-
ните, на които е предвиде-
но изграждането на „София 

тех парк“. Това стана ясно 
след среща между прези-
дента Росен Плевнелиев и 
изпълнителния директор на 
компанията Ахмад Мухамад 
aл Сайед.
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България и Катар ще си сътрудничат  
в сферата на енергетиката 
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Центърът за превен-
ция и противодействие 
на корупцията и органи-
зираната престъпност 
(ЦППКОП) и Клуб – Журна-
листи срещу корупцията 
ще изготвят и публику-
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Възложителите на обществени поръчки с европейски 
средства ще трябва да декларират, че не са в емоцио-
нални отношения с някой от участниците. Това пред-
лагат от Центъра за превенция и противодействие на 
корупцията и организираната престъпност (ЦППКОП). 

Верността на декларациите ще се контролира от Ко-
мисията за конфликт на интереси, предвижда идеята. 

По думите на директора на ЦППКОП Бойко Великов, та-
кава е и европейската практика, като най-често условието 
е записано в етичните кодекси. „В България обаче същест-
вуващите етични кодекси най-често са фиктивни, а Народ-
ното събрание дори няма такъв документ“, допълни той. 

Декларации ще се подават по конкретен повод, а не по 
принцип, а ако се докаже, че не отговарят на истината, 
това ще означава, че деклараторът е съставил документ 
с невярно съдържание.

Имената на крайните собственици 
на компании и тръстове в страните от 
Европейския съю ще трябва да бъдат 
публикувани в публични регистри. Това 
предвиждат приетите от Европейския 
парламент на първо четене правила за 
борба с прането на пари, съобщиха от 
информационното бюро на институци-
ята в България. Целта на промените е 
допълнително да се затрудни прикрива-
нето на съмнителни сделки и да се подо-
бри борбата с данъчните измами.

„Публичните списъци ще направят 
живота по-труден за престъпниците, 
които се опитват да скрият парите си. 

Нашата икономика в момента губи огро-
мни суми от укриването на данъци”, заяви 
докладчикът по въпроса на Комисията по 
граждански свободи Джудит Саргентини 
(„Зелените/ЕФА”, Холандия). Регистрите 
трябва да бъдат свързани помежду си и 
да бъдат „публично достъпни след пред-
варителна онлайн регистрация”.

Европейският парламент добави и 
няколко нови разпоредби в директивата 
срещу прането на пари, за да защити 
личните данни на гражданите и да га-
рантира, че само минимално необходима-
та за регистрация информация ще бъде 
предоставяна.

Невена Картулева

Процедурата за оценя-
ване състоянието на жи-
лищата след бедствие се 
синхронизира с тази по чл. 
196 на Закона за устрой-
ство на територията, а за 
недвижимите културни цен-
ности – с предвидената в чл. 
73 от Закона за културното 
наследство. При определя-
не размера на възстанови-
телната помощ се въвежда 

горна граница – данъчната 
оценка на имота. Това реши 
кабинетът, като прие про-
мени в Правилника за ор-
ганизацията и дейността 
на Междуведомствената 
комисия за възстановява-
не и подпомагане към Ми-
нистерския съвет. Според 
измененията решенията, с 
които се предоставят сред-
ства от държавния бюджет 
за предотвратяване и въз-
становяване на щетите от 

ЕК одобри въвеждането на нов за-
щитен механизъм, който реално би 
задействал процедурите по отнема-
не правото на глас в ЕС за държави, 
които не спазват върховенството на 
европейското законодателство. Чле-
новете на комисията са стигнали до 
заключението, че е необходим общно-
стен подход за справянето с тази за-
плаха. Те предлагат обособяването на 
механизъм за ранно предупреждение, 
който да позволява започването на ди-

алог с държавата нарушител. Ако той 
не доведе до постигането на решение, 
последното средство за осигуряване 
спазването на ценностите на ЕС ос-
тава отнемането правото на глас. 

Новият механизъм няма да разглеж-
да отделни или изолирани случаи на на-
рушаване на основните права или на  
съдебни грешки, а само тези на големи 
нарушения. Механизмът ще бъде прила-
ган по еднакъв начин във всички държави 
от ЕС и ще действа по общи показатели.

Трудов договор с условие за ста-
жуване ще могат да предлагат рабо-
тодателите на младежи до 29 години, 
завършили средно или висше образова-
ние, без стаж или професионален опит. 
Тези окончателни промени в Кодекса на 
труда приеха народните представите-
ли. Договорът не може да бъде за по-
малко от 6 и за повече от 12 месеца.

Зам.-министърът на социалната 
политика Росица Янкова обясни, че 
контрактът не може да бъде сключен 
с лице, което се обучава в момента, 
защото това са стажове, регулирани 
с други подзаконови актове. Депута-
тите предвидиха прекратяването на 
договора от служителя или от рабо-
тодателя да може да бъде с предиз-
вестие от 15 дни.

Приетите текстове дават и въз-
можност за подписване на трудов до-
говор с условие за обучение по време 
на работа. 

Парламентът обсъди на първо че-
тене промени в Закона за професио-

налното образование и обучение. За-
конопроектите са два. В мотивите 
на вносителите от ПГ на Коалиция 
за България се посочва, че с предла-
ганите от тях изменения се въвежда 
система за осигуряване на качест-
во в професионалното образование и 
обучение. Предвижда се и система за 
валидиране, която включва иденти-
фициране и признаване на неформал-
но придобити знания. От КБ предла-
гат също и въвеждане на „защитени 
професии”, които не са престижни за 
младите хора, но са нужни на бизнеса, 
като заварчици, шлосери, строите-
ли на релсови пътища и съоръжения, 
маркшайдери, монтьори на подемно-
транспортна, пътностроителна и 
ремонтна жп техника, оператори на 
металорежещи машини, асансьорни 
техници и др. 

В мотивите на депутатите от 
ГЕРБ се посочва, че са необходими 
изменения с цел въвеждане на т.нар. 
дуално обучение.

Страницата 
подготви 
Свилена Гражданска 

Комисията за защита 
на конкуренцията (КЗК) е 
наложила санкции за над 8,5 
млн. лв. през миналата го-
дина. Това е записано в при-
етия от антимонополния 
орган отчет за 2013 г. Над 
5,6 млн. лв. са глобите по 

Закона за защита на конку-
ренцията (ЗЗК). Секторите, 
в които КЗК е концентрира-
ла своите проучвания, са 
електроенергетика, топ-
лоенергетика, ВиК услуги, 
транспорт, храни, лекар-
ствени продукти, търговия 
с автомобили и др. 

През изминалата годи-
на усилията на комисията 
са били насочени към осигу-

ряване на условия за насър-
чаване на конкуренцията в 
икономическите сектори, 
които имат най-голямо зна-
чение за благосъстояние-
то на обществото. През 
2013 г. КЗК е образувала 
общо 1553 производства 
по прилагането на Закона 
за обществените поръч-
ки, Закона за концесиите и 
ЗЗК. 

При обжалване на про-
цедури за възлагане на об-
ществени поръчки КЗК е 
започнала общо 1394 про-
верки и е постановила 1147 
акта. Най-често установя-
ваните нарушения са свър-
зани с решенията на въз-
ложителите за класиране 
на участниците и избор на 
изпълнители.

При съдебния контрол 

върху дейността на КЗК 
през 2013 г. Върховният 
административен съд е 
потвърдил 82% от поста-

новените актове на анти-
монополния орган, 13% са 
върнати за преразглеждане, 
а 5% са отменени.

Най-честите нарушения при търговете са при класиране 
на участниците в процедурите 

Д-р Петко Николов – 

председател на Комисията 

за защита на конкуренцията

С
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бедствия, ще се одобряват 
с акт на правителството по 
предложение на министъра 
на вътрешните работи. 

Законът за защита при 
бедствията задължава физи-
ческите лица да съдействат 
в съответствие с възмож-
ностите си или с материал-
на помощ по искане на кмета 
или ръководителя на място. 
Той определя също, че всеки 
има право на обезщетение за 
причинени вреди при дейст-
вия за защита при бедствия. 
Новите текстове разписват 
реда за изпълнение на тези 
законови разпоредби. 

вани на интернет стра-
ниците на двете органи-
зации.

ЦПППКОП и Клуб – Жур-
налисти срещу корупция-
та подписаха меморандум 
за сътрудничество. „Като 
организация с десетгоди-
шен опит има с какво да 
бъдем полезни. Работим 
задълбочено по редица 
сигнали и можем да посо-
чим конкретни случаи на 
нарушения в обществени-
те поръчки“, обяви Ренета 
Николова, председател на 
УС на Клуб – ЖСК и гл. ре-
дактор на в. „Строител“. 

„Центърът разчита 
на вашите сигнали и пуб-
ликации и се надявам да 
работим и по конкретни 
проекти. Ние сме пред 
финализиране на инфор-
мационно-аналитичната 
система БОРКОР в края 
на март, което ще допри-
несе за по-ефективна ра-
бота при оценката на ко-
рупционната среда“, заяви 
директорът на ЦППКОП 
Бойко Великов.  „Скоро 
ще приключим и доклад 
за Оперативна програма 
„Конкурентоспособност“, 
който ще бъде публикуван 
на интернет страницата 
ни“, каза Бойко Великов. 

В четвъртък Клуб –
ЖСК внесе първите 8 
предложения за включване 
в „регистъра на срама“. 
Те са били публикувани в 
рубриката „На прицел“ на 
в. „Строител“ през 2013 г.

ват „регистър на срама“  
в сферата на обществе-
ните поръчки. В него ще 
бъдат събирани драстич-
ни случаи на нарушения 
при тръжните процедури, 
които ще бъдат публику-
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На дискусионен форум „Общинските 
проекти през програмен период 2014 – 
2020“ в рамките на ХХVI общо събрание на 
сдружението кметовете поискаха повече 
средства за местни инициативи 

Искра Михайлова, министър на околната среда и водите: 

„По ОП „Околна среда“ за периода 2014 
- 2020 г. се очаква финансов ресурс от по-
рядъка на 1,494 млрд. евро, което я прави 
втората по големина програма в общата 
финансова рамка за страната“, заяви ми-
нистърът на околната среда и водите 
Искра Михайлова пред участниците на 
ХХVI общо събрание на Националното сдру-
жение на общините в Република България 
(НСОРБ).

Тя посочи, че „преобладаващият процент 
за финансиране ще бъде по приоритетна 
ос „Води” - инфраструктура, пречистване 
на отпадни води и други. „Фокусът отново 
ще са агломерациите с над 10 хил. еквива-
лент жители, тъй като ние не сме изпъл-
нили ангажиментите си по директивата“, 
подчерта министърът. Тя допълни, че ще 
поиска подкрепа от НСОРБ, за да се даде 
пълна картина на инвестициите в секто-
ра чрез различните програми и финансови 
инструменти. 

 „Информирам, че ние имаме условие до 2016 г. да 
реализираме водната реформа и да финансираме про-
екти в сектора. Това,  по което работим в момента, 
е да конкретизираме пътищата и начините за финан-
сиране на тези проекти“, поясни министърът. 

Тя добави, че по втората приоритетна ос „Отпа-
дъци“ вниманието трябва да се фокусира върху инста-
лации и технологии за разделно събиране, сепариране, 
оползотворяване и намaляване на количествата депо-
нирани боклуци. „Ангажиментите ни за изграждане на 
регионални депа едва ли могат да бъдат покрити  със 
средства от ОПОС. Те ще бъдат и национален анга-
жимент за тези, които не се изграждат с подкрепата 

на ОПОС  2007 - 2013“, допълни Михайлова 
Министърът сподели, че се предвижда за след-

ващия вариант, който ще се представи пред ЕК, да 
има нова приоритетна ос „Чистота на атмосферния 
въздух“, и допълни, че има нужда от помощ и подкре-
па за реализация на общинските проекти, свързани 
с тази тема. 

„Амбицията ни е към  юли 2014 г. да сме в реални 
преговори по окончателния текст на оперативната 
програма, а към октомври тя да бъде факт“, каза в за-
ключение министърът. Михайлова изрази готовност 
за специална среща с представители на НСОРБ, за да 
ги запознае с плана за действие, който е предвиден 
във връзка с нея.

Свилена Гражданска

Част от данъка върху 
доходите на физическите 
лица да остава в общин-
ските бюджети. За смет-
ка на това да се намали 
държавната изравнител-
на субсидия на по-замож-
ните кметства. По тази 
тема е водена дискусия 
между правителството и 
местните власти. Инфор-
мацията съобщи Тодор По-
пов, председател на УС на 
Националното сдружение 
на общините в Република 
България (НСОРБ) по вре-
ме на ХХVI общо събрание 
на организацията. Дър-
жавата събира около 2,3 
млрд. лв. от плоския данък. 
Ако бъде прието предло-
жението, това ще донесе 
общо на кметствата до 
600 млн. лв. По думите на 
Попов премиерът Пламен 
Орешарски е подкрепил 
подобна финансова децен-
трализация да влезе в сила 
от 2015 г. 

В момента вървят дис-
кусиите точно колко про-
цента да се пренасочват 
към общините. Анализ на 
НСОРБ показва, че допъл-
нителните пари ще удво-
ят размера на бюджетите 
на над 200 общини. Според 
Попов парите ще отиват 
по постоянен адрес на 
платеца, а не по место-
работата му. Той даде за 
пример хората, които жи-
веят в Перник, но работят 
в София. 

Председателят на 
сдружението съобщи, че 
от пролетта трябва да 
започне работа по опреде-
лянето на нова методика 
за изчисление на такса 
смет. Същевременно на 
съвета по децентрализа-
ция е стартирал дебат 
част от държавните дей-
ности да бъдат префор-
матирани като местни. 
Той посочи като пример 
социалните, културните и 
спортните услуги.

Попов подчерта, че е 
необходимо да се въве-
дат единни правила за 
кандидатстването, оце-
няването и сроковете за 
обществените поръчки 
по европейски програми. 
Според него в момента 
общините съгласуват про-
ектите си с дадено минис-
терство и въпреки това в 
края на процедурите чес-
то се налагат финансови 
корекции, които затрудня-
ват местните бюджети. 

По думите му трябва 
да се промени и начинът, 
по който се обжалват 
пред КЗК или съда търго-

вете. Той предлага да се 
увеличи таксата за пода-
ващия жалбата, за да не 
се протакат процедурите. 

Притесненията  

на общините 

идват от неизвестни-
те около програмния пери-
од 2014 - 2020 г. Не е ясно 
дали ще бъде разработен 
закон за управление на ев-
ропейските средства, или 
ще продължи досегашната 
практика за регулиране на 
процесите с актове на 
Министерския съвет. 

Основната тревога 
според кметовете е със-
тоянието на общинските 
пътища и недостатъч-
ните средства, които 
са отделени за ремонти. 
Според тях крайно малко 
са и планираните ресурси 
по мерките за образова-
телната, социалната и 
здравната инфраструкту-
ра, за превенция на навод-
ненията, за пречистване 
на питейни води и други. 
С оглед напредналия етап 
на преговорите и поставе-
ните от ЕК ограничения, 
НСОРБ ще насочи усилия-
та си за покриване на тези 
дейности с национален 
ресурс. От сдружението 
предлагат създаване на 
целеви национален фонд за 
водоснабдяване на по-мал-
ките населени места. Ще 
настояват и публичната 
инвестиционна политика 
„Растеж и устойчиво раз-
витие на регионите“ да се 
превърне в траен инстру-
мент, който приоритетно 
да подпомага общински 
дейности без осигурено 
европейско финансиране. 

Повече средства  

за селските проекти 

Нужно е по-голямо фи-
нансиране по Програмата 
за развитие на селските 
райони 2014 - 2020 за оси-
гуряване на основни ус-
луги на населението и за 
спиране на драстичното 
обезлюдяване. Зад това 
становище се обединиха 
кметовете. В момента 
селските общини изпъл-
няват проекти за 800 млн. 
евро. В тях са обхванати 
35% от населените мес-
та. За по-голяма част от 
общините парите по ПРСР 
са единственият инвес-
тиционен ресурс. 

Финансират 39 града  

по ОП „Региони  

в растеж“

„Европейската коми-
сия е съгласна 39 града 

по ОП „Региони в растеж“ 
от първо до трето ниво 
да получат финансира-
не по новата Оператив-
на програма „Региони в 
растеж“, заяви Снежина 
Славчева,  изпълняващ 
длъжността главен ди-
ректор на Главна дирек-
ция „Програмиране на 
регионалното развитие" 
в Министерството на 
регионалното развитие 
по време на общото съ-
брание на НСОРБ. Това  
може да се сметне за ус-
пех, тъй като Брюксел на-
стояваше за финансиране 
единствено на тези от 
първо и втори ниво, т.е. 
София, Пловдив, Варна, 
Бургас, Русе, Стара Заго-
ра, Плевен, Велико Търно-
во, Благоевград и Видин. 

В трето ниво са остана-
лите областни центро-
ве, плюс още 10 селища 

– Горна Оряховица, Дуп-
ница, Димитровград, Гоце 
Делчев, Петрич, Свищов, 

Лом, Велинград, Карлово и 
Панагюрище.

Засега остава висящ 

Председателят на УС на НСОРБ Тодор Попов и изп. директор Гинка Чавдарова

Снимки Денис Бучел
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„Дефиницията за селски 
райони за програмния период 
2014 - 2020 се запазва такава, 
каквато беше досега. Но няма 
да допуснем отново някои от 
общините да останат без дос-
тъп до европейски средства. В 
тази връзка следва да се има 
предвид, че определението за 
селски район ще окаже влия-
ние на териториалния обхват 
и демаркацията между Програ-
мата за развитие на селските 
райони и Оперативна програма 
„Региони в растеж" само по мяр-
ка „Основни услуги, обновяване 
на селата в селските райони”. 
Това заяви Зинаида Златанова 
по време на ХХVI общо събрание 
на Националното сдружение на 
общините в Република България 
(НСОРБ).

По думите й всички оста-
нали схеми по ПРСР ще се при-
лагат из цялата страна. Тя 
подчерта, че е взето и допълни-
телно решение да бъде разшире-
на възможността за подкрепа по 
ОПРР 2014 - 2020 на цялата об-
щинска територия за градовете 
от 1-во до 3-то ниво. То вече е 
отразено в Споразумението за 
партньорство. По този начин 
ще се осигури балансирано раз-
витие на териториите в рамки-
те на наличния финансов ресурс 
чрез допълване и постигане на 
синергия между отделните про-
грами. Допълнителна мярка за 
покриване на „белите петна” е 

прилагането на многофондово 
финансиране на водено от общ-
ността местно развитие. 

„Имаме намерение да из-
ползваме двете възможности 
за осигуряване на средства за 
тази нова инициатива. Първият 
е еднофондово финансиране по 
линия на Европейския земедел-
ски фонд за развитие на селски-
те райони и Европейския фонд 
за морско дело и рибарство. 
Вторият подход, който ще се 
прилага, е многофондово финан-
сиране на водено от общност-
та местно развитие“, подчерта 
Златанова.

При него средствата от 
двата посочени по-горе фонда 
ще се допълнят с пари от Ев-
ропейския фонд за регионално 
развитие и Европейския социа-
лен фонд. „Предвиждаме то да е 
в размер на 5% от съответните 
програми, които ще имат принос 
за прилагане на подхода. Този 
втори модел ще е насочен за 
места със специфични характе-
ристики така, както са опреде-
лени в Националната концепция 
за пространствено развитие, а 
именно крайбрежните, планин-
ските, граничните и терито-
риите в риск, който по своята 
същност може да е екологичен, 
демографски и икономически и 
други“, допълни вицепремиерът. 

Чрез прилагане на много-
фондовото финансиране в тези 
територии ще се търсят под-

ходи за определяне и водене на 
целенасочена политика за съх-
раняване на тяхната специфи-
ка и преодоляване на разнопо-
сочни проблеми, с акцент преди 
всичко върху обезлюдяването и 
икономическата активност. В 
допълнение, това ще е форма за 
подобряване на връзката между 
селата и близките им градове. 

Златанова припомни, че 
по отношение на водено от 
общността местно развитие 
НСОРБ предложи долната гра-
ница на населението в терито-
риите, в които ще се прилага, 
да бъде намалена до 5 хиляди 
жители. Идеята била обсъде-
на с отговорните ведомства. 
„Считаме, че е по-удачно да се 
остави текстът за 10 000 души. 
Опитът от настоящия програ-
мен период показва, че подходът 
ЛИДЕР се изпълнява по-успешно 
там, където имаме обединяване 
на общини при формирането на 
местните инициативни групи. 
Подадени и одобрени са и пове-
че проекти. По този начин се 
постига и по-голям ефект върху 
териториалното развитие на 
съответните общини“, обясни 
Златанова.

Прилагането на водено от 
общността местно развитие 
през новия период ще има за цел 
да стимулира обединението и 
кооперирането на две или повече 
местни власти. „Това означава, 
че малките общини не само няма 

да са изключени от този подход, 
но напротив, те следва да тър-
сят форми за сътрудничество 
с по-големите такива“, допълни 
вицепремиерът. 

„Предвиждаме споразуме-
нието за партньорство да бъде 
изпратено на Европейската ко-
мисия до края на март 2014 г., 
като по този начин ще започ-
нат официалните преговори с 
Брюксел“, заяви тя. По думите 
й друг важен аспект е разра-
ботването на нормативната 
уредба. Трите постановления, 
уреждащи основни въпроси за 
усвояване на средствата от 
Европейските структурни и 
инвестиционни фондове - за от-

пускане на безвъзмездна финан-
сова помощ, за избор на изпъл-
нители от бенефициентите и 
за комитетите за наблюдение, 
са разработени. В момента те 
са обект на обществени кон-
султации, като се очаква тях-
ното одобрение от Министер-
ския съвет през април 2014 г. 

Постановлението за допус-
тимост на разходите също е в 
напреднала фаза на подготовка, 
като в кратки срокове се пред-
вижда неговото съгласуване 
със заинтересованите страни, 
преди да бъде публикувано за 
обществено обсъждане. Плани-
раме одобрението му да е факт 
през май 2014 г. 

Зинаида Златанова, вицепремиер и министър на правосъдието: 

въпросът с останалите 
28 града, които са в чет-
въртата група. Прего-
ворите с Европейската 
комисия за това и те да 
имат право на финансира-
не продължават. 

От Брюксел все още 
не са одобрили предложе-
нието за разпределянето 
на евросредствата меж-
ду градовете. Методо-
логията е разработена и 
утвърдена от Национал-
ното сдружение на общи-
ните и Министерството 
на регионалното разви-
тие. В нея са включени 
четири критерия – насе-
ление, категорията на 
града според концепци-
ята за пространствено 
развитие, социално-ико-
номическа оценка и ка-

пацитет за усвояване на 
средствата. Спрямо тези 
условия става и разпреде-
лението на средствата.

До 2020 г.  

местните власти 

ще работят за създа-
ване на качествено нова 
нормативна среда за раз-
витието на местното 
самоуправление, съчета-
ваща балансирано обвърз-
ване на отговорности 
и ресурси при засилено 
гражданско участие. Ще 
се стремят да реализи-
рат същностни промени в 
политиката по финансова 
децентрализация. Това е 
записано в Стратегиче-
ския план на НСОРБ до 
2020 г.
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Инж. Кръстьо Спасов, областен управител на Видин:

Големият ни шанс е, че сме в топ 10 на градовете        
Елица Илчева

Инж. Спасов, казахте 

наскоро, че област Видин, 

която е център на Севе-

розападния регион, няма 

да решава в бъдеще про-

блемите на парче. Каква 

е визията ви за устойчи-

вото й развитие? 

Визията за развитието 
на област Видин е свързана 
с това, че трябва да пре-
одолеем изоставането на 
региона. Това може да ста-
не само ако създадем бла-
гоприятна среда за бизнес, 
което означава да насочим 
усилията към подобрява-
нето на транспортната, 
социалната, образовател-
ната и културната инфра-
структура. За да осигурим 
работа на хората, трябва 
да привличаме инвестиции 
и европейско финансиране. 
Тук ще подчертая, че на-
шата визия е неразделна 
част от общата за целия 
Северозападен район за 
развитие, който включва и 
областите Монтана, Вра-
ца, Плевен и Ловеч.

Приветствам инициа-
тивата на правителство-
то целият регион да бъде 
включен като територия 
за интегрирани инвести-
ции в програмния период 
2014 - 2020 г. За първи път 
ще се приложи моделът на 
комбинирано финансиране 
от различните европей-
ски фондове, т.е. към нас 
ще бъдат насочени повече 
средства. Важно е обаче 
да сме наясно, че за да ги 
получим, трябва да се на-
учим да работим заедно и 
ефективно. 

В това основно ще се 
състои и моята задача 
като председател на Реги-
оналния съвет на Северо-
западния район за развитие 
през първите шест месеца 
на годината. На 31 март 
във Видин ще проведа за-
седание, на което с колеги-
те ми от другите четири 
области ще обсъдим кон-
кретните идеи и проекти.   

Доволен ли сте от 

разпределението на сред-

ствата по проектите 

от програмата „Растеж 

и устойчиво развитие 

на регионите“? 11-те об-

щини от вашата област 

бяха подали 43 предложе-

ния.

За област Видин са одо-
брени 16 проекта на обща 
стойност 13 048 243 лв. 
Това е значителен финан-
сов ресурс. По-голямата 
част от средствата – 8 
млн. лв., са за 14 проекта 
в 9 от всички 11 общини. 
С тях ще се финансират 

обекти по приоритетите, 
посочени от самите кме-
тове, а те са за рехабили-
тация на пътната и ВиК 
инфраструктура, за обно-
вяване на социални домове, 
училища и читалища. Удо-
влетворен съм от извър-
шения подбор. 

Сега е изключително 
важно кметовете да се 
справят с организирането 
и провеждането на про-
цедурите, за да могат да 
изпълнят проектите си в 
рамките на тази бюджет-
на година. 

Кои от проектите 

оценявате като най-важ-

ни?

Един от тези, които се 
радват на широкото одо-
брение на видинската об-
щественост, е за ремонт 
на надлеза над жп линията 
на бул. „Панония” във Видин. 
С отпуснатото пълно фи-
нансиране от 2 704 000 лв. 
ще се реши проблемът с 
най-критичния обект в 
града. На община Бойница 

са отпуснати 1 млн. лв. 
за реконструкция на вът-
решната водопроводна 
мрежа на селото. Брегово 
ще получи над 600 000 лв. 
за рехабилитация на ВиК 
и общински път, а Бело-
градчик - 252 000 лв. за 
пречиствателно съоръже-
ние за питейни води. Над 
половин милион лева ще 
бъдат инвестирани в под-
земна инфраструктура в 
община Макреш. Същата 
сума е осигурена и за чи-
талището в община Ново 
село. За основен ремонт 
на традиционния панаир в 
община Кула са предвидени 
250 000 лв. В община Чупре-
не ще бъдат финансирани 4 
проекта за над 700 000 лв.  

Лично аз съм доволен, 
че ще има и 5 млн. лв. за 
два пътни участъка, еди-
ният от които е изграж-
дането на 5-километрово 
трасе от с. Салаш до гра-
ницата с Република Сър-
бия. Това ще бъде пътната 
връзка с бъдещия ГКПП в 

района. Като инвеститор 
на обекта Агенция „Пътна 
инфраструктура“ вече обя-
ви процедура за избор на 
изпълнител. За целта про-
ведох процедура за отчуж-
даване на частни имоти в 
землището на селото. Вече 
съм убеден, че проектът, 
който започнахме с пред-
седателя на Народното съ-
брание Михаил Миков още 
в предишния мандат, тази 
година ще бъде реализиран.  

Видин беше включен и 

в новата Оперативна про-

грама „Региони в растеж“ 

заедно с още 66 български 

градове. Как постигнах-

те този успех и има ли 

готовност с проекти за 

тази програма. Върху как-

во се акцентира в тях? 

Този успех е и поредно-
то свидетелство за заси-
лената подкрепа от пра-
вителството спрямо един 
дълго пренебрегван и сочен 
за най-бедния в ЕС регион. 
Това са крайно необходими 

инициативи, които ще ни 
помогнат отново да моби-
лизираме немалкия ресурс 
и потенциал, който прите-
жаваме. Всъщност Видин е 
включен в групата на де-
сетте най-големи градове 
в България и така получава 
шанса за по-съществен 
дял от финансирането по 
Оперативна програма „Ре-
гиони в растеж”. На тези 
селища се полагат 45% от 
852 млн. евро за развитие, 
което представлява две 
трети от общата сума от 
1,376 млрд. евро. Парите 
ще се усвоят на базата на 
интегрираните планове за 

градско възстановяване и 
развитие.

Надявам се, че Видин-
ската община ще има го-
товност с качествени 
проекти да оползотвори по 
най-добрия начин дадения 
шанс.

  
Къде виждате въз-

можностите за развитие 

на икономиката в облас-

тта? 

Необходимо е в макси-
мална степен да се въз-
ползваме от благоприятна-
та ситуация, произтичаща 
от геостратегическото 
положение и възможността 

за съчетаване на три вида 
транспорт (жп, авто- и во-
ден), както и от изградена-
та вече инфраструктура, 
свързана с Дунав - моста 
Видин - Калафат. Зато-
ва основен приоритет и в 
предишния, и в настоящия 
ми мандат като областен 
управител е привличането 
на инвестиции за реали-
зирането на няколко голе-
ми проекта, с които да се 
използва потенциалът на 
област Видин. Значими за 
икономическото развитие 
са създаването на Мул-
тимодален транспортен 
център и Индустриална 

Инж. Кръстьо Петров Спасов е строителен инженер 
по пътно строителство, завършил е УАСГ и Висшия 
институт за народно стопанство във Варна.
Професионалната си кариера започва като 
началник на Районна пътна служба – Видин. Бил е 
директор на поделение в Строително-монтажен 
комбинат, изпълнителен директор на „Гипс” АД 
- с. Кошава, експерт „Капитално строителство“ 
в Министерството на регионалното развитие 
и благоустройството, директор на „Монтажи – 
Козлодуй“ АД, клон Видин.
От 1995 до 1999 г. е зам.-кмет по строителство, 
до 2005 г. - началник на отдел „Инвестиционен“ в 
Областното пътно управление.
Бил е областен управител от 2005 до 2009 г. и 
общински съветник до юни 2013 г., когато е назначен 
отново за областен управител.

Областният управител 
инспектира проблемни 
участъци на главен път Е-79 
миналата есен
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        в страната, които ще усвояват средства от ОП „Региони в растеж“ 

зона за производства на 
автомобили. Реализиране-
то им ще създаде нови ра-
ботни места, ще повиши 
доходите хората.

Бизнесът иска добра 
инфраструктура и алтер-
нативни източници на 
енергия.  Поради това из-
граждането на скоростен 
път Видин – Ботевград, 
строителството на ту-
нел под прохода Петрохан, 
модернизацията на жп ли-
нията Видин – София, пъл-
ноценното използване на 
река Дунав за товарни и 
пътнически превози ще по-
добрят допълнително въз-
можностите за устойчиво 
икономическо развитие. С 
реализирането на проекта 
„Южен поток” и с изграж-
дане на газопровод от него 
до Видин ще се осигури дос-
тъп на фирми и граждани 
от областта до значител-
но по-евтина  и екологична 
енергия.

Видин се нуждае и от 
нови модерни и гъвкави про-
изводства. В нашия тради-
ционно земеделски район 
остро се усеща липсата на 
предприятие за преработка 
на селскостопанската про-
дукция. Затова работим за 
създаването на стокова 
борса за зеленчуци и плодо-
ве. Имаме и проектна идея 
за изграждане на рибно 
пристанище с преработва-
телно предприятие.   

Все повече определящ 
фактор за икономиката 
тук е и туризмът. Въпреки 
уникалните природни даде-
ности и богатото ни исто-
рическо наследство, не сме 
сред много популярните ту-
ристически дестинации. Но 
напоследък има оживление.    

Казахте какво трябва 

да се направи, но какви 

са условията за  бизнес в 

момента? Има ли инвес-

тиционни интереси към 

областта и къде са те? 

Видин е привлекател-
на област и ще продължа 
да оказвам съдействие на 
всеки, който желае да инве-
стира тук.

За последните няколко 
месеца има заявен инте-
рес към развитие на биоло-
гично земеделие и живот-
новъдство във Видинско. 
Имаме и конкретен проект, 
който ще развива органич-
ното птицевъдство. Оказа 
се, че заинтересованият 
инвеститор търси около 
2000 - 3000 дка окрупнена 
земеделска земя. Затова 
направихме проучване по 

общини и му предостави-
хме информация за възмож-
ностите в нашия регион. 

В момента водим корес-
понденция и с чуждестран-
на фирма от строителния 
бранш, която планира да 
изнесе част от дейност-
та си на нашата терито-
рия. Нейни представители 
скоро ще пристигнат тук, 
за да проучат подходящи 
за дейността им терени, 
както и местни фирми за 
партньорство. 

Заявен интерес има и 
към изграждане на нова 
индустриална зона, както 
споменах вече, предназна-
чена изцяло за нуждите на 
автомобилното производ-
ство.

Съвсем резонно е ин-
веститори от много дър-
жави да ни търсят, защо-
то тук освен просторни 
територии, имаме и много 
свободна работна ръка.

Какво се промени с пус-

кането на Дунав мост 2? 

Вторият мост на река 
Дунав при Видин - Кала-
фат е най-големият завър-
шен  национален обект със 
стратегическо значение 
за развитието на Северо-
западния и Трансграничния 
регион. През първите 9 
месеца от пускането му в 
експлоатация трафикът по 
него надвишава прогнозни-
те данни. За използване на 
пълния му капацитет обаче 
са необходими сериозни по-
добрения на водещите към 
моста пътища – във вида, 
в който бе изградена по 
проекта свързваща инфра-
структура около Видин. 

Целта на Дунав мост е 
да обслужва трафика меж-
ду страните от Източна 
и Западна Европа и Близ-
кия изток, но ефектът на 
съоръжението тепърва ще 
окаже влияние на икономи-
ката ни. Вече се наблюдава 
динамично съживяване на 
бизнес климата и е налице 
засилено сътрудничество 
между български и румънски 
фирми. Видимо се увелича-
ват и търговските взаимо-
отношения. 

Кои са пътищата от 

републиканската мрежа, 

които спешно се нуждаят 

от ремонт?

Завишеният трафик по 
моста предполага изцяло 
ново решение за подходна-
та инфраструктура, като 
целта е да се избегнат 
тесните места по проте-
жението й. Проблемите не 

са решавани своевременно 
и това е довело до тяхното 
задълбочаване. 

През  юли 2013 г. след 
проведени процедури по 
ЗОП e избран изпълнител 
за изработване на проект 
за модернизация на път I-1 
(Е79) Видин -  Монтана - 
Враца и е сключен договор 
с Агенция „Пътна инфра-
структура”. В процес на 
разработване са идейни и 
технически проекти с пар-
целарни планове за четири 
участъка с обща дължи-
на 127 км: Видин – Димово 
(35,723 км); Димово - Ру-
жинци (22,270 км); Ружинци 
– Монтана (40,310 км); Мон-
тана – Враца (28,703 км).

О с о б е н о  в н и ман ие 
трябва да се обърне и на  
второкласните пътища, 
водещи към границата с 
Република Сърбия: Видин - 
Кула - Връшка чука (27 км 
обща дължина за проек-
тиране и строителство) 
и Видин - Брегово (17,6 км 
обща дължина за рехабили-
тация). Подобряването на 
тези важни пътни обекти 
ще улесни търговските 
взаимоотношения и съ-
ществено ще допринесе за 
реализирането на по-високо 
ниво на всички икономиче-
ски инициативи между Бъл-
гария и Сърбия.

В края на миналата 

година Видин стартира 

голям проект за водния 

цикъл. Какво е състояние-

то на този сектор в по-

малките общини? 

В края на 2013-а Об-
ластният съвет за раз-
витие прие Регионален 
генерален план на водо-
снабдяването и канали-
зацията в област Видин 
за следващите 25 години. 
Оценката на техническо-
то състояние показва не-
обходимост от почти пов-
семестна реконструкция и 
модернизация на същест-
вуващата и построяване 
на нова канализационна 
мрежа в голяма част от 
кварталите на населените 
места с над 2000 жители. 
Значителни инвестиции са 
необходими за изграждане 
на пречиствателни стан-
ции за отпадни води във 
Видин, Белоградчик, Кула, 
Арчар и Брегово, както и 
за колектори и съоръжения 
за пречистване на питей-
ни води, външни и вътрешни 
водопроводни мрежи и т.н.

Цялата инвестиция за 
водния сектор за периода 
2014 - 2038 г. възлиза на 

334,6 млн. лв. Отделно за 
малките населени места с 
население между 50 и 2000 
жители са необходими 82 
млн. лв. за водоснабдяване 
и още 119,8 млн. лв. за от-
веждане и пречистване на 
отпадъчните води.

Като цяло е осигурено 
водоснабдяването на 98% 
от населението на Видин-
ска област. Спешни за ре-
шаване са проблемите на с. 
Раковица, община Макреш, 
подмяната на тръбите в 
района на Репляна - Чупре-
не и Орешец - Воднянци, 
обслужващи около 25 насе-
лени места,  реконструкци-
ята на изградения преди 40 

години водопровод, захран-
ващ Видин и още 16 селища; 
ремонтът на вътрешната 
водопроводна мрежа в Ду-
навци и селата Буковец и 
Градец,  където често ста-
ват аварии.  

Знаете, че в момента 
върви изпълнението на про-
екта за водния цикъл за над 
75 млн. лв. 

Какво се случва с из-

граждането на депото, 

кои са проблемите там и 

как ги решавате? 

Проект „Регионална 
система за управление на 
отпадъците в регион Ви-
дин“ се изпълнява по Прио-
ритетна ос 2 на Оператив-
на програма „Околна среда 
2007 - 2013 г.”. Общата му 
стойност е 20 515 302 лева, 
като безвъзмездната фи-
нансова помощ, съфинанси-
рана от Европейския фонд 
за регионално развитие, 
възлиза на 19 427 991 лева. 
Депото е с 20-годишен 
ефективен експлоатацио-
нен капацитет и възмож-
ност за депониране на 516 
хиляди тона твърди битови 
отпадъци.

През август 2013 г. про-
ведохме заседание на Об-
ластния експертен съвет 
по Закона за устройство 
на територията. Взехме 
важни решения, свързани с 
изпълнението на проекта.

Одобрихме Задание за 
изработване на подробен 
устройствен план – пар-
целарен план (ПУП-ПП), за 
изграждане на довеждащ 
водопровод към депото и 
Задание за изработване на 
ПУП-ПП за 20-киловолтова 
кабелна линия на обекта. 

Поради наличие на ло-
кално свлачище и с цел 
по-бързо да започне стро-
ителството, теренът се 

районира, за да се работи 
в устойчивата му част, а 
в другата да се проведат 
мероприятия за стабилизи-
ране на свлачищната зона. 
В началото на февруари 
2014 г., министърът на ин-
вестиционното проекти-
ране арх. Данов издаде раз-
решение за строеж и вече 
има избран изпълнител.

Депото е най-мащаб-
ният екологичен проект за 
цялата област.

Областната админис-

трация е връзката на 

общините с държавата. 

В този смисъл от вас ве-

роятно се очаква да сте 

посредник в преговорите 

на кметовете с държавна-

та власт, което е трудна 

задача. Как се справяте? 

Опирам се на правомо-
щията си по закона и на 
дългогодишния опит, кой-
то съм натрупал като за-
местник-председател на 
Общински съвет – Видин, 
общински съветник и два 
пъти областен управител 
на Видинския регион. Ра-
ботим заедно по всички 
актуални теми и решава-

ме спешните въпроси от 
обществен интерес. Мога 
да посоча като пример до-
брото ни сътрудничество 
за успешното кандидат-
стване по публичната ин-
вестиционна програма на 
правителството.  

Почти всички общин-
ски съвети се съобрази-
ха и с препоръката ми да 
преразгледат и отменят 
незаконосъобразно въведе-
ните регулаторни режими 
и неоправдано високи такси 
и цени на услуги за гражда-
ните и бизнеса.  В момента 
изяснявам въпроса за про-
зрачността и публичност-
та в работата им, т.е. в 
каква степен гражданите 
имат достъп до информа-
ция за работата на общин-
ските съвети по разиск-
ваните и приемани от тях 
решения. 

Отворен съм за диалог 
и сътрудничество с всич-
ки представителства на 
местната власт. Не правя 
компромиси единствено в 
случаите, в които се нару-
шава законът.       

За Камарата на стро-

ителите като една от 

най-силните браншови 

организации е много ва-

жно доброто взаимо-

действие с властите по 

места. Вие сте строи-

тел, имате ли практика 

да си сътрудничите с 

областното представи-

телство? В какви насоки 

може да се развива това 

сътрудничество? 

Познавам повечето ко-
леги в строителния бранш, 
с много от които съм ра-
ботил в дългогодишната 
си практика като инженер. 
Запознат съм и с пробле-
мите им и се старая да 
помагам, тъй като състоя-
нието на този сектор е 
индикатор за развитието 
на целия регион. При сре-
щите ми с професионални-
те организации на стро-
ителите, на инженерите 
и проектантите винаги 
обсъждаме възможност-
ите за финансиране от 
национални и европейски 
фондове. С навлизането в 
новия програмен период не 
смятам, че финансирането 
ще бъде проблемът, пове-
че ме тревожи въпросът 
доколко имаме добри идеи 
и проектна готовност, за 
да използваме тези пари 
в полза на гражданите 
и обществото. Така  че,  
същинската работа пред-
стои.

Инж. Кръстьо Спасов с видинския митрополит Дометиан
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Столичната община 
обяви поръчка за строи-
телство по проекта за 
възстановяване и обновя-
ване на парковото прос-
транство на НДК. Той се 
изпълнява по Оперативна 
програма „Регионално раз-
витие 2007 - 2013 г.” 

Предвидено е възста-
новяване на водната кас-

када в детския сектор на 
НДК, изграден през 80-те 
години на миналия век. Тя 
представлява изкуствена 
река с прагове, водопади и 
езерца. Поради сериозното 
количество вода, необходи-
мо за осигуряване скорост-
та на нейната циркулация 
в коритото с цел самопо-
чистване и постигане на 
добър ефект на преливане 
през праговете, е планира-
на оборотна схема. За цел-
та под мостчето на дет-

ския кът ще има станция с 
3 работни помпи. В рекон-
струкцията се предвижда 
захранването да стане от 
новопроектиран водопро-
вод за условно чиста вода, 
свързан с тръбни кладенци. 

Поръчката включва и 
реконструкция на фонтан 
в подлеза на НДК и кас-
кадите - водни огледала, 
пред сградата. Проектът 
предвижда и обновяване на 
ВиК мрежите и елзахранва-
не на помпените станции 

и съоръжения. Прогнозна-
та стойност е 1,8 млн. 
лв., срокът за изпълнение 

е 80 дни. Всеки участник 
трябва да има реализиран 
оборот от поне 3 млн. лв. 

за последните три години. 
Оферти се приемат до 4 
април т.г.  

Проектът е за 1,8  млн. лв., 
приемат оферти до 4 април

Община Благоевград осъществява проект „Зелена 
и достъпна градска среда”, финансиран по ОП „Регио-
нално развитие 2007 - 2013 г.”. Договорът за строител-
ство на всички обекти е на стойност 3,16 млн. лв. с 
ДДС. Велоалеите по ул. „Преслав” и по ул. „Броди” в учас-
тъка от ул. „Струма” до бул. „Пейо Яворов” са завърше-
ни изцяло, приключена е и рехабилитация на ул. „Пана-
йот Волов”. На финалната права са строителните и 
монтажните работи по улиците „Солунските атента-
тори” и „Гемеджиите”. Ремонтът се извършва за пръв 
път от над 30 години и цели трайното подобряване 
на градската среда в кв. „Струмско”. От кметство-
то се похвалиха, че са направени всички необходими 
замервания и геодезически заснемания на планирани-
те за рехабилитация участъци. В плана е залегнало и 
изравняването на нивата на канализационните шахти 
и пътното платно, за да се подобрят условията за дви-
жение на автомобилите и да се осигури безпроблемно 
оттичане на повърхностни и дъждовни води. 

Въпрос на дни е да стартира и рехабилитацията 
на бул. „Пейо Яворов”, където ще бъде изградена нова 

велоалея. „Като цяло не бих казал, че срещаме труднос-
ти при реализацията на проектите, тъй като те са 
разработени добре. Имаме отлична комуникация както 
със строителния надзор, така и с фирмите изпълни-
тели и работата върви без спънки и трудности”, каза 
Венцислав Атанасов, главен експерт „Инвестиционен 
контрол за техническа инфраструктура и мрежи” към 
общината.

Започва изграждане-
то на нов зелен оазис и 
в центъра на Благоев-
град. Парковата площ, 
която ще бъде оформе-
на на брега на река Бла-
гоевградска Бистрица 
срещу кампуса на Аме-
риканските общежи-
тия, е 16 декара. Зара-
ди променливото време 
първата копка ще бъде 
направена до края на 
март. 

Новата зона е с ори-
гинални архитектурни 
решения. Тя е съобразе-
на със съществуваща-
та екосистема и кли-
матични особености. 
Един от приоритетите 
пред проектантите и 
инженерите е осигу-

ряването на рампа за 
трудно подвижни хора. 
Паркът ще разполага с 
три детски площадки и 
зона за скейтборд и рол-
кови кънки. Предвидени 
са още мрежа от алеи, 
пейки, беседка за отдих 
и чешми. 

По време на стро-
ително-монтажните 
работи ще бъдат обла-
городени и съседните 
райони, които в момен-
та се използват за пар-
кинг. 

Проектът бе под-
готвен в изключител-
но кратки срокове, а 
договорът - подписан 
през 2013 г. Общата 
безвъзмездна сума е 
1,127 млн. лв.

Община Павликени обяви обществена поръчка за 
рехабилитация на общинските пътни участъци Бу-
тово - Върбовка, Павликени - Дъскот - Паскалевец - 
Граница и Бяла Черква - Росица. Целта на проекта 
е ремонт с максимално ползване на съществуващия 
път. Предметът на поръчката включва и доставка на 
необходимите материали за изпълнение на строител-
но-монтажните работи. 

Прогнозната стойност е 5,6 млн. лв. без ДДС, а 
срокът за завършване е 15 април 2015 г. Изискванията 
към кандидатите са да имат оборот за последните 
три години, не по-малко 14 млн., и от строителство, 
сходно с обекта на поръчката, не по-малко от 10 
млн. лв. 

Община Стамболово пък ще ремонтира участъци-
те Маджари – Силен и Маджари - Войводенец - Долно 
поле - Долно Черковище с дължина малко над 8 км. 

Изпълнителят на практика трябва да развали съ-
ществуващата настилка и да я изгради наново. Към 
тръжната документация ще бъдат приложени рабо-
тен проект и количествена сметка за реконструкция 
на съществуващия общински път. Надвишаването на 
обявената прогнозна стойност – 5,331 млн. лв. без 
ДДС, води до отстраняване на участника от по-ната-
тъшно участие и класиране е записано в обявление-
то. За процедурата могат да кандидатстват фирми, 
които за последните три години са реализирали общ 
оборот не по-малко от 5,5 млн. лв. и оборот от стро-
ително-монтажни работи не по-малко от 5 млн. лв. 
Изпълнител ще бъде избран на база икономически най-
изгодна оферта. Цената е с тежест 50%, техническо-
то предложение - с 40%, а срокът за изпълнение - 10%. 

Община Перник обяви общест-
вена поръчка за изграждане на ВиК 
мрежата в село Ярджиловци. Прог-
нозната стойност на поръчката е 
2,39 млн. лв. Непредвидените разхо-
ди при строителство може да са до 
1%, срокът за изпълнение е 12 месе-
ца. Изискванията към участниците 
са да имат оборот за последните 
три години от строителство не по-
малко от 2,5 млн. лв. и от дейности, 
сходни с предмета на поръчката, за 
не по-малко от 2 млн. лв. Изпълните-
лят ще бъде избран на база иконо-
мически най-изгодна оферта, като 
цената има тежест 40%.

Роман търси изпълнител за ре-
конструкция и изграждане на ефек-
тивно енергоспестяващо и еколо-
гично улично осветление на града и 
селата Камен поле, Кунино и Синьо 
бърдо. Предвидена е цялостна под-
мяна, като на определени места ще 
се добавят нови стълбове и нови 
тела, включително и диодни ос-
ветители с мощност 60 W, които 
ще бъдат закрепени на стоманени 
стълбове. Управлението ще става 
чрез централизирана система. 

Прогнозната стойност е 1,829 
млн. лв. без ДДС, а срокът за за-
вършване е 15 юни 2015 г. Изисквани-
ята към участниците са за послед-
ните три години да са реализирали 
оборот от строително-монтажни 

работи не по-малко от 5 млн. лв. 
Изпълнител ще бъде избран на база 
икономически най-изгодна оферта, 
като цената има тежест 50%, тех-
ническото предложение - също. 

Близо 20 млн. лв. ще бъдат инвес-
тирани в строителството на раз-
лични обекти в община Търговище 
през 2014 г., обявиха от пресцентъ-
ра на местната власт. Над 2 млн. лв. 
от тях са от публичната инвести-
ционна програма на правителство-
то. Парите ще бъдат вложени в 
четири обекта: ремонт на жилищен 
квартал, строен преди 40 години, в 
който почти нищо не е облагородя-
вано; саниране на детска градина 

„Веселушко”; изграждане на спортни 
и детски площадки в младежки парк 
„Юкя” и консервация на базилика в 
древния град Мисионис.

По думите на кмета Красимир 
Мирев за последните 25 години 
строителната програма на община-
та никога не е имала такава финан-
сова рамка. Чрез заем от 1,6 млн. лв. 
ще се рехабилитират улици в града 
и по селата. Общината очаква и 
1 980 000 от АПИ за ремонт на глав-

ния път от кв. „Въбел” до кръговото 
движение на околовръстния път на 
Търговище. 

Малко над 8 млн. лв. ще бъдат 
вложени за завършване на водния 
цикъл в общинския център. Други 
над 350 000 лв. отиват за изграж-
дането на пет детски площадки в 
града. Над 4,5 млн. лв. са парите, 
предвидени за основен ремонт на 
централния площад „Свобода” и раз-
ширението му.

Снимка Денис Бучел
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С шампанско и с пожелание за успешен бизнес Григор Статев, зам.-
изпълнителен директор на Titan Machinery Bulgaria, заедно с Веселин 
Иванов, мениджър строителна техника CASE CE, предадоха официално 
ключовете на 8 строителни машини с марките CASE CE и Merlo на 
управителя на фирма „Интер-транс–99” Пламен Тенев. Инвестицията 
се осъществява с помощта на програма „Енергийна ефективност и 
зелена икономика“ на ОП „Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика“, като субсидията е 50%. 

Фирма „Интер-транс–99” се занимава с рекултивация и възстано-
вяване на околната среда, има опит с тези машини, убедили са се в 
качеството на сервиза. Закупената от  компанията техника се състои 
от мини челни товарачи, комбинирани багер товарачи, телескопичен 
ротиращ повдигач и булдозер. 

 „Машините са от ново поколение, отличават се с икономия, ефек-
тивност и мощност“, заяви Пламен Тенев. „Те се характеризират с 
нисък разход на гориво и с внедрени последни технологии“,  допълни 
Веселин Иванов. 

„Строителството е много важен отрасъл и за икономиката, и за 
нашата компания. Стартираме много добре тази година. ОП „Развитие 
на конкурентоспособността“ е много ефективна програма за нашите 
клиенти, като им предоставя възможността да спестят средства“, 
коментира Григор Статев. 

Titan Machinery Bulgaria разполага с изградена собствена мрежа от 
осем търговско-сервизни центъра и мобилни сервизи, както и голямо 
количество налични оригинални резервни части за предлаганото стро-
ително оборудване.

Ключовете на машините бяха 
официално връчени на управителя на 
фирма „Интер-транс–99” Пламен Тенев 

Инвестицията е за близо 200 млн. лв.

Страницата подготви 
Елица Илчева

Реалното строителство на 
новия интермодален терминал 
във Варна може да започне през 
2015 г. Това заяви в крайморския 
град министърът на транспор-
та Данаил Папазов. По думите 
му в момента работна група пра-
ви заданието за съоръжението и 
то ще е готово до края на март. 
Той поясни, че терминалът ще 
има специализирани кейове за 

обработка на контейнери и на 
зърно. За проектирането на съ-
оръжението ще бъдат необходи-
ми около 15 млн. лв. Прогнозите 
са то да струва 150-200 млн. лв. 
Идеята е средствата да бъдат 
осигурени от хазната съвмест-
но със собствени приходи на пор-
та в морската ни столица и на 
държавното предприятие „Прис-
танищна инфраструктура”.

Министърът на транспорта 
посочи, че пристанищата във 
Варна и Бургас имат предвари-

телни договори с „Южен поток”. 
Те могат да извършват услуги, 
свързани с логистиката при из-
пълнението на проекта. С таки-
ва задачи може да бъде ангажи-
рана и компанията БДЖ.

Работата по изграждане на 
интермодален терминал във 
Варна започна през миналата 
година. От министерството 
предложиха той да включи прис-
танище Варна-изток и железо-
пътна гара, които да бъдат обе-
динени в общ комплекс.

„Община Добрич внася в Ми-
нистерството на младежта и 
спорта проект за реконструк-
ция на спортен комплекс „До-
бротица", съобщи зам.-кметът 
Надежда Петкова. Градът кан-
дидатства за домакинство на 
Световното първенство по 
лека атлетика за хора с увреж-
дания през март 2015 г.

„Проектът е на стойност 
1,8 млн.лв., като предварител-
ните разчети за нуждите са 

достиг нали до 2,5 млн. лв., но са 
оптимизирани“, посочи Петко-
ва. Средствата ще послужат за 
ремонт на лекоатлетическата 
писта на закрито, осветление-
то, системата за вентилация и 
климатизация, трибуните и съ-
блекалните. Трябва да бъдат из-
градени и рампи за колички. „10% 
от финансирането на ремонта 
ще трябва да бъде участие на 
общината“, допълни зам.-кме-
тът.

Правителството отпусна 402 000 лв. на об-
щина Кюстендил чрез програма ПУДООС. Сред-
ствата са за разплащане на стари задължения 
за канализацията в кв. „Въртешево”. Фирмите 
изпълнители осъдиха общината и бяха блокира-
ни нейни сметки. Очаква се до няколко седми-
ци МС да отпусне на Кюстендил и обещаните 
700 000 лв. за отвеждането на минералната вода 
до общинския хотел. Така местната власт ще 
освободи финансов ресурс за решаване на про-
блеми в селата.

Във Варна транспортният министър Данаил Папазов и министъ-
рът на образованието и науката проф. Анелия Клисарова при-
състваха и на подписването на договор за сътрудничество между 
Висшето военноморско училище и Варненската морска гимназия

„До два месеца започва изпълнението на про-
ект за  реконструкция, саниране и модернизация 
на спортната  инфраструктура в Земен”, каза 
заместник-кметът на общината  Даниела Вла-
димирова. Той е по Програмата за развитие на 
селските райони и е на стойност 3 482 786 лв. Ще 
бъде направен цялостен ремонт на стадиона, ще 
се изгради дренажът, поливна система. Ще се обо-
собят 960 седящи места. Предвидени са ограда,  
ново затревяване, тартаново покритие на леко-
атлетическата писта. Басейнът, който сега не 
функционира, също ще бъде обновен. Планирано е и 
саниране на  обслужващата сграда към стадиона. 

Григор Статев – зам. изпълнителен директор на Titan Machinery Bulgaria, заедно с Веселин 
Иванов – мениджър строителна техника Case CE, предадоха официално ключовете на 
строителните машини с марки CASE CE и Merlo на фирма „Интер-транс – 99”
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В този брой представяме 
плана за развитие на Плевен. Той 
е изготвен от консорциум ДЗЗД 
„План Плевен 2020“, в който вли-
зат  четири фирми – „Геогра-
фика“ ООД, „Интел Ъдвайзърс“ 
ЕООД, „Сто арх“ ЕООД и „ВАГ“ 
ООД. Ръководител на екипа е  
доц. д-р Стелиян Димитров. Се-
дмият по големина град залага 
на реализацията на 45 проекта 
основно свързани с ремонта на 
улици, училища, детски градини 
и обновяване на градските прос-
транства. Планираните инвес-
тиции възлизат на 230 млн. лв. 
до 2020 г. Целта е Плевен да се 
превърне в център на агробиз-
неса и академичното развитие, 
като е заложено изграждането 
на междууниверситетски кам-
пус. За осигуряването на нови 
работни места пък ще се раз-
чита на високотехнологични 
производства и чужди инвес-

титори. Най-големият заявен 
проект е на френското поделе-
ние на американската „Нексън“ 
за изработка на компоненти за 
автомобилната индустрия. За 
последните шест години поради 
липса на заетост населението 
на града е намаляло с 8,4%, кое-
то е един от най-високите тем-
пове в страната, като жители-
те му са се стопили до 105 хил. 
души, по данни на Националния 
статистически институт.

Бившата школа за запасни 

офицери става университетски 

кампус

Зоната с публични функции с 
висока обществена значимост 
обхваща централната градска 
част, където са разположени ре-
дица административни сгради, 
болници, Институтът по лозар-
ство и винарство, част от би-

вшата  Школа за запасни офице-
ри „Христо Ботев“, районът на 
панорамата „Плевенска епопея“ 
и Скобелев парк. Територията й 
е с площ от малко над 2 кв. км, 
като в нея попадат почти всич-
ки здания, които имат страте-
гическо значение за развитието 
на Плевен. 

Най-големият проект в тази 

зона и в плана като цяло е из-
граждането на кампуса с про-
гнозна стойност от 27 млн. лв. 
Идеята е за трансформация на 
бившата школа за запасни офи-
цери „Христо Ботев“ в инсти-
туция, в която да се предлагат 
курсове и програми на акреди-
тирани институции от систе-
мата на висшето образование. 

Отчетено е, че сега в Плевен 
няма възможност за продължа-
ване на кариерното образование 
в областта на науката, което 
е една от причините младите 
да напускат града и да търсят 
реализация навън. По думите 
на кмета Димитър Стойков 
той вече е водил разговори с 
ръководството на Софийския 
университет „Климент Охрид-
ски“, който може да настани в 
изоставената от армията те-
ритория два факултета. Райо-
нът разполага с общежития с 
около 4000 места, учебни зали, 
спортни съоръжения, стадион 
и културен комплекс, които са 
предвидени за обновление. Преди 
това обаче предстои държава-
та да прехвърли собствеността 
върху имота на общината, за да 
може да се реализира проектът. 
В интегрирания план са разписа-
ни два варианта за неговата ре-
ализация - с публични средства 
и с публично-частно партньор-
ство. 

Предвижда се още към кам-
пуса да се обособи и техноло-
гичен център за стартиращи 
малки иновативни компании. В 
тази зона е заложено и изграж-
дането на нова спортна зала на 
мястото на колодрума. В плана 
е предвидено тя да се реализира 
с помощта на финансовия инже-
неринг. За започване на строи-
телството й правителството 
отпусна 2 млн. лв. от публич-
ната инвестиционна програма 
„Растеж и устойчиво развитие 
на регионите“. „Средствата ще 
отидат за работното проекти-
ране и началото на строителни-
те дейности“, съобщи област-
ният управител на Плевен Илиян 
Йончев. Прог нозната стойност 
на многофункционалната спорт-
на зала е 12,8 млн. лв. Разгърна-
тата й застроена площ е 6458 
кв. м и ще разполага с 3060 мес-
та, както и с 12 за хора с физи-
чески затруднения. Към нея ще 
има паркинг за 300 автомобила. 
Тя ще може да се използва за 24 
вида спорт, както и за културни 
и обществени прояви. 

Освен за залата кабинетът 
отпусна и 3,8 млн. лв. на Меди-
цинския университет в Плевен 
за изграждането на нова сграда 
за Факултета по фармация. Той 
ще бъде построен на мястото 
до градинката в съседство с ул. 
„Москва“. През този месец се  

До 2020 г. са планирани инвестиции от 230 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 раз-
делени 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 големи градове Пловдив, 
Варна, Бургас, Русе, Стара Загора, Плевен, Велико Търново, Бла-
гоевград 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, 
Гоце Делчев, Петрич, Свищов, Лом, Велинград, Карлово и Панагю-
рище. Заделеният 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 скром-
ните 913 106 евро.

Проектите, които ще се финансират, са разработени на ба-
зата на интегрираните планове за градско възстановяване и 
развитие (ИПГВР). Всеки един от тях е разделен на три зони 
на въздействие – със социален, икономически и с обществен 
характер.

Вместо мол - нов производствен цен-
тър с 500 работни места. Тази оферта 
предложи на общината дружеството 
„Плевен Ритейл център“ ООД. Зад инвес-
тицията стои високотехнологичната 
американска компания „Нексънс”, която е 
базирана във Франция. На общински терен 
от 37 дка в квартал „Сторгозия“ е заложе-
но да бъдат изградени около 10 000 кв. м 
производствени, складови и офисни площи, 
като инвестицията е за 8 млн. лв. Плано-
вете са до есента на тази година да бъде 
реализиран първият етап, в който да се 
вложат половината от средствата. 

„Това е първата депозирана чужда 
инвестиция в края на миналата година“, 
каза председателят на общинския съвет 
в Плевен Дарин Ангелов. За целта местни-
ят парламент създаде 7-членна временна 
комисия, която да разгледа инвестицион-
ното намерение, след което той да вземе 
решение.

В мотивите си „Плевен Ритейл цен-
тър” посочва, че се отказва от строи-
телството на мола заради финансовата 
криза и не иска да инвестира в проект, 

който предварително е обречен на фалит.  
Построяването на ненужна търговска 
сграда би било пагубно не само за инвес-
титора, но и вредно за жителите на Пле-
вен. По тази причина са се насочили към 
търсене на стратегически инвеститор, 
който би създал реални работни места 
в града и региона чрез развиване на ис-
тинска производствена дейност. Такъв 
е открит в лицето на „Нек сънс”, която е 
глобален лидер в производството на ка-
бели и кабелни системи с присъствие в 
40 страни. Осъществяването на проекта 
между двете компании не може да стане 
без подкрепата и гаранцията на община 
Плевен и затова от „Плевен Ритейл цен-
тър“ искат споразумение за инвестиции-
те. Намерението е на закупените терени 
да се изгради производствена база, която 
да бъзе дадена под наем на американската 
компания или свързано с нея дружество. 
Първата част на проекта предвижда по-
строяване на база от близо 3000 кв. м и 
още около 1000 кв. м складово съоръжение, 
както и офис площи с паркоместа. През 
първия етап на инвестицията, който ще 

бъде реализиран за 18 месеца, ще бъдат 
вложени около 4 млн. лв. и ще се разк рият 
не по-малко от 150 работни места, обеща-
ват от „Плевен Ритейл център“. С финали-
зирането на проекта броят на служители-
те ще достигне до 500.

Сега предстои общинският съвет да 
вземе решение за сключването на спора-
зумение между „Плевен Ритейл център“ и 
Община Плевен за изпълнение на инвести-
ционна програма на база на договор за съ-
трудничество с „Нексънс“. След реализация 
на  първия етап от инвестицията се очак-
ва местната власт да вдигне наложените 
тежести върху имота в размер на около 1 
млн. лв. Предвижда се компанията да стъпи 
върху незастроен общински терен с площ 
от близо 37 дка, закупен през 2006 г. от 
„Плевен Ритейл център“.  „Нексън“ е пуб-
лична компания, базирана във Франция, с 
над 100-годишна история. За нея работят 
около 25 хил. служители. За 2012 г. тя е 
реализирала продажби в размер на над 7 
млрд. евро. Компанията има сериозно при-
съствие в Румъния и планира разширяване 
на бизнеса си в съседни държави.

През настоящата година трябва да бъде построена 

нова сграда за Факултета по фармация към 

Медицинския университет в Плевен
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очаква да бъде обявена поръчка-
та за избор на строител. Идей-
ният проект е на „Тера консулт“ 
ЕООД с ръководител инж. Кънчо 
Паскалев. Предвижда се сграда-
та да е на три нива с разгърна-
та застроена площ от 3500 кв. 
м. Тя ще включва две амфите-
атрални зали с капацитет 100-
110 души и конферентна зала. 
Срокът за реализацията на 
обекта ще е една година. „Раз-
четите показват, че първият 
прием по специалност фарма-
ция може да стане през учебна-
та 2015 – 2016 г.“, каза проф.д-р 
Славчо Томов, ректор на Меди-
цинския университет в Плевен.

В тази зона са предвидени 
още ремонт на училища и дет-
ски градини, обновление на улици 
и градска среда. През настояща-
та година трябва да бъде изпъл-
нен проектът за реконструкция 
на централния площад „Възраж-
дане“ за 5 млн. лв., който се фи-
нансира със средства от Опе-
ративна програма „Регионално 
развитие“. Строители на обек-
та са варненската фирма „Екс-
прес гаранцион“ и шуменската 
„ЖСП-стил“. Надзорът ще се 
осъществява от плевенската 
„Еврострой РН“. Заложено е об-
новяване на централната зона, 
която включва площад „Възраж-
дане“ с прилежащите му пеше-
ходни пространства към Воен-
ния клуб и читалище „Съгласие“. 
Предвижда се сегашните мра-

морни, гнайсови и керамични пло-
чи да бъдат сменени с павета с 
грапава повърхност в различни 
цветове. Ще бъдат поставени 
нови пейки, кофи за отпадъци, 
ще се засадят и дървета. В 
проекта е заложен и основен 
ремонт на централния градски 
фонтан, включително саниране 
на машинната зала. 

Комплекс за възрастни хора и 

доизграждане на инфраструкту-

рата в социалната зона

Тя  обхваща жилищните 
квартали „Дружба“, „Мара Ден-
чева–юг“ и жк „Кайлъка“.  Тери-
торията, отредена за интер-
венции, е с площ от 97 декара, 
като се залага на обновяването 
на публичните пространства, 
градската среда и доизграж-
дането на инфраструктурата, 
която в тази част на Плевен не 
е напълно готова. Жилищният 
комплекс „Сторгозия“ остава 
извън зоната, защото е в зна-
чително по-добро състояние от 
другите три квартала. В плана 
са заложени рехабилитация на 
уличната мрежа, изграждането 
на площадки за спорт и игра, 
благоустрояване на междубло-
ковите пространства, ремонт 
на основното училище „Св. Кли-
мент Охридски“, както и сани-
ране на четири детски градини 
– „Теменуга“, „Яница“, „Дружба“ и 
„Калина“. 

ул. „Люлин” - отсечката 
между ул. „Ангел Кънчев” и бул. 
„Русе”;

ул. „Ангел Кънчев” – отсеч-
ката между ул. „Иван Вазов” и 
бул. „Христо Ботев”;

ул. „Георги Бенковски” – от-
сечката между ул. „Св. св. Кирил и 
Методий” и ул. „Люлин”;

ул. „Москва” – отсечката 
от кръстовището с ул. „Св. Кли-
мент Охридски” до кръстовище-
то с ул. „Сергей Румянцев”;

ул. „Гургулят” – отсечката 
от кръстовището с ул. „Вардар” 
до кръстовището с ул. „Ген л-т 
Атанас Стефанов”;

ул. „Цар Борис III” – отсеч-
ката от кръстовището с ул. 
„Данаил Попов” и ул. „Димитър 
Константинов”, до пл. „Свобода”;

ул. „Коста Хаджипакев” – 
отсечката от ул. „Васил Левски” 
до кръстовището с ул. „Цар Бо-
рис III”;

ул. „Цар Симеон” – отсечка-
та между улиците „Васил Левски” 
и „Георги Бенковски”;

ул. „Мур” – отсечката от 
кръстовището с ул. „Марица” до 
кръстовището с ул. „Цар Самуил” 
и ул. „Цар Шишман”, вкл. кръсто-
вището с ул. „Цар Самуил” и ул. 
„Цар Шишман”;

ул. „Страхил войвода” – жк 
„Мара Денчева”;

ул. „Индже войвода” – жк 
„Мара Денчева”, отсечката от 
кръстовището с бул. „Христо 
Ботев” до кръстовището с ул. 
„Страхил войвода”;

ул. „Ангел войвода” – жк 
„Мара Денчева”, отсечката от 
кръстовището с ул. „Страхил 
войвода” до кръстовището с ул. 
„Генерал Столетов”;

Улица №1, между ул. „Алек-
сандър Малинов” и бул. „България” 
пред блокове 323-324-326-328 – 
жк „Дружба”;

Улица №2, между ул. „Алек-
сандър Малинов” и бул. „България” 
пред блокове 312-313–319-319а – 
жк „Дружба”;

Улица №3, от ул. „Алексан-
дър Малинов” пред блокове 121-
122-125- до кръстовище при бл. 
137 – жк „Дружба”;

ул. „Вит” – отсечката от 
фирма „ИЗОБОР” до кръстовище-
то с ул. „Втора задгарова” – Ин-
дустриална зона;

Булевард „Георги Кочев” – 
отсечката от надлеза до кръс-
товището с ул. „Гренадерска” – 
Индустриална зона;

ул. „Северна” – зад цен-
трална сграда на фирма „Стор-
ко” – Индустриална зона;

Пешеходно мостче №1 на 
р. Тученица – между двете плат-
на на ул. „Вардар”, откъм ул. „Гур-
гулят”;

Пешеходно мостче №2 на 
р. Тученица – между двете плат-
на на ул. „Вардар”, срещу Народно 
читалище „Съгласие”;

Пътен мост №3 на р. Туче-
ница – на ул. „Стоян Заимов”;

Пешеходно мостче №4 
на р. Тученица – между двете 
платна на ул. „Дойран”, откъм ул. 
„Коста Хаджипакев”;

Пешеходно мостче №5 на 
р. Тученица – между двете плат-
на на ул. „Дойран”, откъм ул. „Поп 
Богомил”;

Пътен надлез за жк „Стор-
гозия” – над ул. „Сторгозия”;

Пътен надлез – на бул. 
„Георги Кочев” над жп линия Со-
фия-Варна.

НУ „Христо Ботев”, ул. „Парашкев Цветков” №35
Център за работа с деца, ул. „Дойран” №79;
ЦДГ 12 „Ралица”, ул. „Браила” №26;
ЦДГ 2 „Юнско въстание”, ул. „Сергей Румянцев” №41;
ЦДГ 8 „Щурче”,  ул. „Стоян Заимов” №2;
ЦДГ 20 „Калина”, жк „Дружба”, 3-ти микрорайон;
СОДГ 11 „Теменуга”, ул. „Генерал Столетов” №2;
ОДЗ 18 „Дружба”, жк „Дружба”, 1-ви микрорайон;
ОДЗ 19 „Яница”, жк „Дружба”, 2-ри микрорайон;
Зала „Катя Попова”, пл. „Възраждане” №4;
Детска ясла „Гергана”, ул. „Мур” №15;
Комплекс за социални услуги (в сградата на бившето учи-

лище „Марин Дринов”), ул. „Цар Самуил” №4. Новият комплекс 
включва 5 социални услуги: преместване на Общински домашен 
социален патронаж, Дневен център за възрастни с увреждания, 
Център за социална рехабилитация и интеграция, разкриване на 
Дневен център за възрастни с физически увреждания и Център 
за временно настаняване.

Градска градина, на пл. „Възраждане”;
Нова детска площадка, местоположение: Плевен, ул. „Мария 

Кюри”, между ул. „Цар Самуил”, ул. „Кала тепе” и ул. „Мария Кюри”;
Съществуващи спортна и детска площадка, между ул. „Ге-

орги Кочев”, ул. „Гренадерска” и ул. „Неофит Рилски”;
Нова детска площадка, жк „Мара Денчева”, между ул. „Ве-

дрина” и ул. „Мануш войвода”;
Нова детска площадка, жк „Дружба”, до бл. 119;
Нова детска площадка, жк „Дружба”, до бл. 319;
Водна каскада, пл. „Възраждане”;
Част от централната пешеходна зона, пл. „Стефан Стам-

болов”– пространството след кръстовището на ул. „Васил Лев-
ски” с ул. „Д-р Л. Заменхоф” до кръстовището с ул. „Данаил Попов”

През тази година трябва да приключи изработването на работните проекти на общо 
45 обекта, които ще бъдат реализирани до 2020 г. със средства по оперативните про-
грами. За подготовката им бяха отпуснати 1,34 млн. лв. от Оперативна програма „Регио-
нално развитие“. Те включват основен ремонт на 12 сгради на училища, детски заведения, 
зала „Катя Попова“ и преустройството на сградата на бившето училище „Марин Дринов“ 
в комплекс за социални услуги, изграждането на 5 спортни и детски площадки, ремонта 
на 18 улици, включително кръстовище, два пътни надлеза и пет моста на река Тученица.

В началото на годината започнаха ремонтните дейности по обновяването 

на централната пешеходна зона

Така ще изглежда новата 

многофункционална спортна 

зала на Плевен, която ще бъде 

изградена на мястото на 

колодрума

Предвижда се изграждане 
на социален комплекс, който 
включва дом за възрастни хора, 
хоспис и социална кухня с тра-
пезария върху общински терен 
от 3,3 дка в жк „Дружба“. Прог-
нозната стойност на обекта е 
1,4 млн. лв.

Агробизнес борса и високо-

технологични производства в 

икономическата зона

Тя включва формиралата през 
60-те и 70-те години на миналия 
век по протежението на цялата 
северна периферия на града ин-
дустриална територия. Зоната 
е разделена на няколко части с 
различно предназначение. Една-
та е „Регенерация“ и в нея са 
предимно тежките производ-
ства на някогашния мастодонт 
„Плама“ - Плевен, които отдав-
на не работят. За нея се прави 
оценка кое от тези предприятия 
да остане или окончателно да се 
ликвидира. Търсят се варианти 
за нови производства. Другата 
подзона „Център“ наред с по-на-
татъшното й осъвременяване 
в транспортно и инфраструк-
турно отношение се очертава 
като най-перспективна в крат-
косрочен план за настаняване на 
индустрии според авторите на 
плана. Следващите части „Кон-
такт“ и „Комуникация“ се явяват 
като обслужващи на цялата зона 
за икономическо развитие и осъ-
ществяват връзката с остана-
лите части на урбанизираната 
територия. В подзона „Трансфор-
мация“ преструктурирането на 
стопанските дейности вече е 
в ход. Последната част е наре-
чена „Перспектива“. Чрез подзо-
ните се създава предпоставка 
за планиране и за периода след 
2020 г., тъй като процесите за 
развитие ще продължат, е посо-
чено в плана.

Тук е заложено изграждането 
на агробизнес борса с изложбена 
част. Реализацията на проекта, 
който е с прог нозна стойност 
от 7,9 млн. лв., се планирана да 
се осъществи чрез публично-
частно партньорство. Друг ин-
тегриран проект е насочен към 
цялостната реконструкция на 
автогарата и превръщането й 
в модерен търговски, обслужващ 
и транспортен център. Предви-

дено е обновяване на град-
ската среда в непосред-
ствена близост с акцент 
върху предгаровия парк. В 
тази зона са включени още 
проекти за разширяване 
и модернизация на плувен 
комплекс „Рай", ремонт на 
спортната зала „Балкан-
строй", както и цялостно 
подобряване на градската 
среда, включващо рехаби-
литация на инфраструк-
турни обекти. Като цяло 
до 2020 очакванията са 
тук да бъдат инвестирани 
над 21 млн. лв. по различни 
програми.
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Проектът връща блясъка на още 40 сгради, избират строителите до края на май

Елица Илчева

Нови 40 сгради ще вър-
нат блясъка си със сред-
ства по „Красива Бълга-
рия“. Одобрените проекти 
са с 6 повече от минала-
та година и с 9 повече от 
2012 г. Затова главният 
координатор на „Краси-
ва България“ арх. Валерия 
Ботева е категорична, 
че резултатите от кам-
пания’2014 г. ще са много 
добри.

Общият финансов ре-
сурс е 6 376 726 лв., като 
2 987 609 лв. са от Ми-
нистерството на труда 
и социалната политика и 
3 389 117 лв. се осигуряват 
от кандидатите. Стой-
ността за строително-
монтажни/ремонтни ра-
боти е 5 903 620 лв. 

Одобрените обекти по 
мярка М01 „Подобряване 
на обществената среда 
в населените места”  са 
18, по М02 „Подобряване на 
социалната инфраструк-
тура” – 19, а по М02-01 
„Подобряване на социални-
те услуги от резидентен 
тип” – 3. 

Във всички споразуме-
ния между Министерство-
то на труда и социалната 
политика и одобрените 
кандидати е посочена 
датата 2 юни 2014 г. за 

краен срок за избор на из-
пълнител на строител-
но-ремонтни работи и за 
сключване на договор с 
него. 

„Следва да отбеле-
жа, че при неспазване на 
графика от страна на 
бенефициента споразу-
мението се прекратява 
автоматично. След сключ-
ване на договорите регио-
налните звена на проекта 
в спешен порядък ще на-
правят оглед на място на 
обектите и ще изготвят 
експертна оценка за всеки 
от тях. Именно с нея ще 
се коригира съответната 
количествено-стойност-

на сметка, в която са кон-
статирани неточности 
или пропуснати позиции“, 
съобщи за „Строител“ арх. 
Ботева. 

Тя припомни, че по вре-
ме на кампанията в трите 
регионални звена на „Кра-
сива България” са подаде-
ни общо 190 предложения, 
което е с 30 броя, или 18%, 
повече от миналогодиш-
ните 160. Кандидатите 
са общо 118 - 104 общини 
със 175 предложения, 7 об-
ластни администрации и  
7 трети страни. Общата 
стойност на 190-те обек-
та е в размер на близо 
27 млн. лв. 

Подадените заявления 
са твърде разнородни по 
предназначение – в об-

ласт та на образованието 
има 46 обекта, за градска 
среда и рекреация – 36, за 
предоставяне на социални 
услуги – 31, за обществе-
но-административно об-
служване  – 28, за здравео-
пазване – 17, в сферата на 
културата – 9, за религия 
– 7, и 1 мемориал. По вид 
кандидатстващите са 
за сграден фонд (141) и за 
благоустройство/инфра-
структура (49). Недвижи-
мите културни ценности 
са общо 8.

Арх. Ботева уточни 
още, че подборът става 
на конкурентен принцип, 
при 5 ясно установени 

условия за допустимост: 
посочената мярка да е 
коректно определена; на-

именованието на проек-
та да отразява точното 
предназначение на обек-
та; строителните рабо-
ти да не са финансирани 
или одобрени за финанси-
ране през последните 5 
години по други подобни 
програми; предложението 
да включва създаване на 
временни работни места 
по конкретни параметри; 
за всяко проектопредложе-
ние по мерки М02 и М02-
01, което касае обект за 
предоставяне на социал-
ни услуги в общността, 
да е представено копие 
от писмо за подкрепа от 
Агенцията за социално 

подпомагане или Държав-
ната агенция за закрила 
на детето.

1 608 090 1 192 203 2 800 293 2 581 086

1 Община Върбица Реконструкция и благоустрояване на централен площад, парк и зелени площи в с. Бяла река 199 836 99 925 299 761 269 785

2 Община Угърчин Ремонт общинска сграда, гр. Угърчин 160 992 98 672 259 664 233 698

3 Община Венец Частичен ремонт на сградата на кметство, с. Капитан Петко 53 002 50 923 103 925 98 729

4 Община Николаево Център за административно обслужване, гр. Николаево 49 060 49 060 98 120 93 214

5 Община Омуртаг Исторически музей, гр. Омуртаг 38 557 38 557 77 114 73 258

6 Община Две могили Саниране и основен ремонт на административна сграда в УПИ XV-809, кв. 77, гр. Две могили 165 703 99 847 265 550 238 995

7 Община Стара Загора Народно читалище „Климент Охридски“ - 1858 г., гр. Стара Загора 198 884 99 742 298 626 268 763

8 Община Мизия Общински туристически информационен и експозиционен център 17 144 16 472 33 616 31 935

9 Община Пловдив Къща на занаятите 140 362 99 984 240 346 216 311

10 Община Аврен Ремонт на обект НЧ „П. Р. Славейков - 1901 г.“ с. Аврен 121 917 97 992 219 909 197 918

11 Община Павликени Мемориал - костница в гробищен парк 39 602 34 419 74 021 70 320

12 ОА Кюстендил Ремонт на двуетажна административна сграда и благоустрояване, гр. Кюстендил 50 000 49 999 99 999 94 999

13 Община Дряново Ремонт покрив и фасади на сградата на ДБТ и Данъчна служба - гр. Дряново 55 724 53 539 109 263 103 800

14 Община Каварна СМР за обновяване на Художествена галерия „Христо Градечлиев“ - гр. Каварна 57 895 57 894 115 789 110 000

15 ОА Силистра Административна сграда на ул. „Хр. Смирненски“ №2, гр. Силистра 42 697 28 464 71 161 67 603

16 Община Пазарджик Държавен куклен театър „Константин Величков“ - западна фасада 72 012 72 012 144 024 136 823

17 ОА Перник Подмяна на два броя асансьорни уредби във вход „Б“ на административната сграда на ОА Перник - поетапно строителство - етап 1 49 973 49 972 99 945 94 948

18 Община Казанлък Общинска сграда за младежки и спортни дейности 94 730 94 730 189 460 179 987

1 524 239 1 325 520 2 849 759 2 659 158

1 Община Мъглиж Здравна служба 179 561 99 999 279 560 251 604

2 Община Якоруда Повишаване енергийната ефективност на сградата на Общинска поликлиника, гр. Якоруда 90 000 84 249 174 249 165 537

3 Община Никола Козлево Ремонт за енергийна ефективност на ЦДГ, с. Пет могили 91 537 87 947 179 484 170 510

4 Община Ружинци Основен ремонт на физкултурен салон към СОУ „Н. Й. Вапцаров“, с. Дреновец 94 737 94 737 189 474 180 000

5 Община Бяла Слатина Ремонт на съществуваща самостоятелна сграда – част от МБАЛ – гр. Бяла Слатина 94 669 94 668 189 337 179 870

6 Община Каолиново Конструктивно укрепване и мерки за енергоефективност на Здравна служба, село Климент 40 009 40 008 80 017 76 016

7 Община Хитрино Повишаване на енергийната ефективност на ЦДГ „Червена шапчица“, с. Трем 107 355 99 999 207 354 186 619

8 Община Ценово Строително ремонтни работи на сграда за обществено обслужване в областта на здравеопазването в с. Ценово, община Ценово 92 365 92 364 184 729 175 493

9 Община Генерал Тошево Обновяване фасади, сан. възли и кухненски блок на ОДЗ „Радост“, гр. Генерал Тошево 157 097 99 596 256 693 231 024

10 Община Стражица Ремонт и реконструкция на покрив и подмяна на покривни материали на ОУ, с. Кесарево 42 932 42 931 85 863 81 570

11 Държавна психиатрична болница, гр. Бяла Ремонт на източна и западна фасада на централна болнична сграда и покривна конструкция на северно и южно крило на ДПБ-Бяла 118 710 99 990 218 700 196 830

12 Община Мадан ЦДГ „Веселина“ 51 169 36 480 87 649 83 267

13 Община Чирпан Целодневна детска градина „Калина Малина“ 50 043 50 043 100 086 95 082

14 Община Правец Подобряване на соц. инфраструктура чрез прилагане на мерки за повишаване енергийната ефективност на ЦДГ „Индира Ганди“, гр. Правец 83 916 83 916 167 832 159 440

15 Община Берковица Констр. укрепване на осн. носещи елементи по северозап. и североизт. фасади на Детска градина №6 „Звънче“ и вътр. ремонт, гр. Берковица 31 053 31 052 62 105 59 000

16 Община Разлог Сграда на ЦДГ и детски ясли „Минзухар“ в с. Бачево 35 996 31 048 67 044 63 692

17 Община Шабла Преустройство на част от сграда в ЦОП и превенция на риска 32 371 32 371 64 742 61 505

18 Община Троян Млечна кухня към Детска ясла №1 - гр. Троян - преустройство 38 998 35 998 74 996 71 246

19 Община Аксаково Ремонт на медицински център - гр. Игнатиево, УПИ VII, кв. 32 91 721 88 124 179 845 170 853

256 788 469 886 726 674 663 376

1 Община Самуил Център за настаняване от семеен тип за стари хора 89 045 160 000 249 045 224 141

2 Община Черноочене Защитено жилище 130 269 159 992 290 261 261 235

3 Община Велико Търново ЦНСТ за лица с умствена изостаналост на възраст от 18 до 35 г. 37 474 149 894 187 368 178 000

3 389 117 2 987 609 6 376 726 5 903 620

18 обекта по мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места“
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ОБЩО ЗА 40-ТЕ ОБЕКТА ПО МЕРКИ М01, М02 И М02-01 

ОДОБРЕНИ ОБЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ПРЕЗ 2014 Г. 

19 обекта по мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура“ 

3 обекта по мярка М02-01 „Социални услуги от резидентен тип“ 

(съгласно Решение №1/05.03.2014 г. на Управителния съвет на Проект „Красива България“)
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Реновираната камбанария 

на църквата „Света 

Богородица“ в Смолян

Детска площадка в Благоевград



„След няколко месеца 
станах помощник-техни-
чески и технически ръко-
водител. Работил съм на 
най-важните обекти на 
територията на Русе - 
химическите заводи, Ком-
бината за тежко машино-
строене (КТМ) и др. В един 
момент станах пълномощ-
ник на Окръжния съвет на 
профсъюзите на КТМ. Ня-
колко години бях секретар 
на всички организации, а 
по това време на обекта 
работеха около 1500 стро-
ители. Комбинатът и до 
момента си остава един 
от добре изградените 
обекти, който приютява 
много частни фирми и про-
дължава да функционира”, 
казва инж. Петров. 

През годините стро-
ителят работи на за-
помнящи се обекти, като 
изграждането на Петрол-
ната база в района на село 

Пиргово. Тя още същест-
вува, разбира се, в много 
по-намалени мащаби и 
мощности, които осигуря-
ват горива в региона. 

През 1995 г. инж. Сев-
далин Петров премина-
ва в  частния сектор. 
„До последно не напусках 
държавния, защото бях 
избран и за председател 
на профкомитета на „За-
водски строежи”. Докол-
кото можех, защитавах 
работниците с подписва-
не на колективни трудови 
договори. В онези години 
директорите направиха 
частни фирми. Имах про-
тиворечия с много от тях. 
Но в крайна сметка това 
беше вариантът да се 
оцелее в годините на пре-
хода. Така започнах с част-
ния бизнес. С колегата Ди-
митър Вачков направихме 
две отделни фирми, които 
впоследствие обединихме 

в една. Първите ни обекти 
гравитираха около наши-
те основни инвеститори, 
защото те ни познаваха 
и знаеха как работим. Ре-
ализирахме няколко голе-
ми проекта. Един от тях 
беше външният водопро-
вод на „Оргахим”, спомня 
си строителят.

Пр е з  2 0 0 1  г .  и н ж .  
Пе т   ров създава фирмата 
„Александър Първи” ЕООД. 
„От тогава до сега изпъл-
няваме различни проекти. 
Спечелихме и две междуна-
родни награди за изграж-
дане на екологично чисти 
обекти”, казва той.

„Строителството е 
вечната професия. От- 
както  свят светува,  
съществува и нашият за-
наят”, завършва своя разказ 
инж. Севдалин Петров. 
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Инж. Севдалин Петров, председател на ОП на КСБ – Русе:

Гордост и чест е да членуваш в организация като Камарата на строителите в България

Мартин Славчев

Инж. Севдалин Петров, 
председател на ОП на КСБ 
– Русе, и управител на 
„Александър Първи” ЕООД, 
е роден през 1952 г. в гра-
да на Белокаменния мост 
на Кольо Фичето - Бяла.  
Детството му премина-
ва там. Завършва Профе-
сионалната гимназия по 
строителство, архитек-
тура и геодезия „Пеньо 
Пенев” в Русе, специал-
ност „Строителство и 
архитектура“. След това 
се дипломира като инже-
нер във ВИАС (днес УАСГ) 
със специалност ВиК. 

„Попаднах в бранша 
съвсем случайно. Първона-
чално исках да се запиша 
в най-модерната специал-
ност по онова време -  ра-
дио и телевизия. Тогава 
„малкият екран“ тъкмо на-
влизаше в нашата страна 
и всички искахме да ста-
нем радио-телевизионни 
техници. Но за съжаление 
не ме приеха и вуйчо ми ме 
накара да кандидатствам 
в ПГСАГ „Пеньо Пенев”. 
Класирах се на 3-то мяс-
то. Тогава нямаше прием-
ни изпити, само оценките 
от дипломата. Всички бяха 
доволни, с изключение на 
мен. Една от причините 
да не искам да уча в ПГСАГ 
„Пеньо Пенев” беше, че не 
ми харесваше синята им 
униформа. Докато в елек-
тротехникума носеха бели 
ризи със сини емблеми”, 
спомня си инж. Петров. 

„Любовта ми към стро-
ителството запали арх. 
Бояджиев, който убеди-
телно и образно разказва-
ше историята на архитек-
турата. Още на втората 
седмица прецених, че съм 
на правилното място”, 
подчертава инж. Петров. 

Първите стъпки  в 

професията прави ведна-
га след като се уволнява 
от казармата. Постъп-
ва на работа в „Заводски 
строежи” като строител, 
защото по това време 
няма свободна позиция за 
технически ръководител. 
Тогава се сблъсква с всич-
ки по-негативни страни 
на професията. „Майсто-
рите, които знаеха, че съм 
техник, често ме пращаха 
да „изпразвам въздуха от 
тубите с вода”, да им ку-
пувам цигари и т.н.”, спо-
деля той. 

През 2008 г. „Александър Първи” ЕООД стана носител на наградата Quality Crown Award – Лондон, 

в категория „Златна“. Призът бе присъден от организацията Bissiness Iniative Directions

Камарата на строителите в България участва в ре-
дица значими дейности за бранша, включително предло-
жения за промяна на законодателството. Oрганизация-
та работи като равноправен партньор на държавните 
институции. Това се дължи на силата и авторитета на 
КСБ.

Организацията в момента се ръководи от един много 
активен управителен съвет и нейният председател инж. 
Глосов се ползва с голям обществен авторитет. Гордост 
и чест е да членуваш и да работиш за такава организа-
ция. 

В Русе чрез различни инициативи ще се опитаме да 
привлечем фирмите, вписани в ЦПРС, да се включат в 
структурата на Камарата. 

Запознах се със съпругата си още през ученическите 
години. Докато бях в казармата, се роди дъщеря ни, а по-
късно и нашият син Александър, на когото е кръстена и 
фирмата. 

Щастлив съм, че имам добри деца. Дъщеря ми ра-
боти при съпругата ми, която има фабрика за дамска 
конфекция. 

Голямото ми и единствено хоби е футболът. Като 
юноша бях активен състезател, но на шестнайсетго-
дишна възраст счупих крак. През месеците, в които се 
възстановявах, изкарах курс за футболен съдия. Стигнах 
до върха на йерархията на съдийството А професионална 
футболна група. Бях председател на ФСК - Русе, и член на 
Националната футболна съдийска комисия - София. От 
тази сфера имам много приятели и незабравими спомени.  

През 2001 г. заедно с мои приятели и съмишленици 
създадохме футболен клуб „Локомотив 2001”. Сключихме 
договор за ползване на базата на Русенския универси-
тет „Ангел Кънчев”. Превърнахме едно от техните про-
изводствени помещения в спортна зала, в която в момен-
та много от студентите играят баскетбол, волейбол, 
тенис на маса и т.н. 

През 2003 г. станах и президент на ФК „Дунав” (Русе). 
Бях начело на отбора до 2006 г. Горд съм с това, което 
постигнахме за този период. От А окръжна група стиг-
нахме до Б професионална. През 2004 г. дори успяхме да 
спечелим купата на аматьорската лига. 

Бизнес център „Булмаркет“ 

Фабрика за биодизел – 

град Сливо поле 

Фирмена лаборатория 

за измерване на 

нефтопродукти

„Мол Русе”

Снимки личен архив
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Николай Иванов, изп. директор на „Юпитер Холдинг“ АД: 

Юпитер Холдинг” АД 
– Пловдив, е 100% българ-
ско предприятие с частен 
капитал. Дружествата, 
влизащи в състава му, са: 
„Юпитер 05” ООД, „Юпи-
тер Метал” ООД,  „ЗГП” 
ООД, „ЗГП България” АД, 
като техният предмет на 
дейност е:   

производство, дос-
тавка и монтаж на огра-
ничителни системи за пъ-
тища, метални парапети, 
студеноогънати профили и 
метални конструкции; 

производство, дос-
тавка и монтаж на вся-
какви видове метални 
конструкции, в това число 
и за фотоволтаични сис-
теми, стоманорешетъчни 
стълбове за електропре-
носната мрежа и за жп ин-
фраструктурата, студе-
ноогънати профили и др.;

горещо поцинковане 
на стоманени детайли, 
съоръжения  и чугунени из-
делия.

   За осъществяване на 
дейността си дружества-
та от холдинга притежа-
ват общо 5 (пет) произ-
водствени бази, а именно:

2 (две)  производ-
ствени бази, намиращи се 
в Пловдив;

2 (два) завода за го-
рещо поцинковане в зем-
лището на Куклен, област 
Пловдив;

Завод за горещо по-
цинковане, находящ се в 
Каспичан, област Шумен.

  През годините фир-
мите от холдинговото 
дружество са се утвърди-
ли на пазара като лидери в 
областта си, предлагащи 
високо качество, кратки 
срокове за изпълнение и 
конкурентни цени.

   Стратегията на 
„Юпитер Холдинг” АД е 
да подкрепя местното 
производство, да подпо-
мага родната икономика, 
като предлага на паза-
ра продукти – българско 
производство, както и да 
насърчава развитието 
на индустрията ни чрез 
увеличаване на износа на 
своята продукция. 

Въпреки предвиждани-
ята за възход в българска-
та икономика, все още сме 
изправени пред същест-
вени проблеми, свързани 
с големия процент безра-
ботица и ниския жизнен 
стандарт в страната. Не 
без значение е и фактът, 
че основните сектори в 
държавата - като енер-
гетика, машиностроене, 
хранителна и химическа 
промишленост, произ-
водство на строителни 
материали, металургия - 
бележат значителен спад 
в сравнение с годините 
преди 1989 г. Продажбите 
в промишлеността, стро-
ителството, транспорта 
намаляват. Външният и 

вътрешният пазар се сви-
ват. Търговското салдо 
от положително стана 
отрицателно. Намаляват 
заетостта и доходите от 
заплати, безработицата 
се увеличава.

Наред с  това през 
последните години все 
по-осезаемо се усеща, 
че вносът оказва натиск 
върху местната продук-
ция и я измества не само 
на потребителския пазар, 
но и от производствено 
потребяваните стоки и 
услуги.

 За решаването на 
този проблем са необхо-
дими действия в посока 
подкрепа на местното 
производство срещу на-
тиска на вноса.  Ясно е, 
че не можем да говорим за 
протекционизъм  във вида, 
който е имало след Осво-
бождението на България, 
когато под влияние на кон-
кретната икономическа 
ситуация се е стигнало 
до ограничаване на либе-
рализма и възприемане на 
политика на стопански 
протекционизъм от род-
ните правителства, част 
от която е и специалното 
законодателство за на-
сърчаване на местната 
индустрия. Първият от 
поредицата протекцио-
нистки закони е бил „За-
конът за насърчаване на 
местната индустрия” от 
1895 г., с който се поставя 
началото на целенасоче-
ното законодателство за 
покровителство на индус-
трията ни.  Следват „За-
конът за насърчаване на 
местната промишленост 
и търговия” от 1905 г. и 
„Законът за насърчаване 
на местната индустрия” 

от 1928 г. От мотивите 
към законопроектите и 
дебатите в НС се виж-
да, че  законодателите 
са си давали сметка за 
някои негативни страни 
на протекционизма и за 
жертвите, които трябва 
да понесе държавата, про-
веждайки тази политика. 
Проличава и готовността 
на страната да се лиши 
за няколко години от част 
от приходите си, но в за-
мяна на това да получи в 
най-късо време онази ин-
дустрия, която е необхо-
дима за просперитета на 
България. 

Като цяло протек-
ционистките закони от 
началото на миналия век 
са предвиждали облаги за 
различни видове индус-
триални производства. 
По-важните привилегии, 
които са давани, са били: 
право на безмитен внос на 
необходимите им машини 
и суровини (ако те не се 
произвеждат в страната); 

безплатно отпускане на 
държавни и общински земи 
за строеж на фабрики, за 
техните постройки, за пъ-
тищата и свързващите ги  
жп линии; безплатно полз-
ване на държавни кариери 
и водна сила; освобождава-
не от преки данъци (спе-
циално от засягащите ги 
данък върху сградите и 
данък върху занятието); 
намаление на превозните 
тарифи по БДЖ с 25 до 
35% спрямо минималните 
превозни такси; предпочи-
тание на производството 
на насърчаваните пред-
приятия при държавни дос-
тавки на търг и др.; 

Основната  цел  на 
тогавашното държавно 
покровителство е била 
„да направи индустрията 
конкурентоспособна по ка-
чество, количество и цени 
на местните и чуждите 
пазари”, като за времето 
са постигнати безспорни 
успехи и положителни ре-
зултати.

Сега, през XXI век, е 
необходимо също да се 
предприемат действия в 
посока подкрепа на мест-
ното производство срещу 
натиска на вноса с всички 
възможни средства, но в 
рамките на международни-
те ангажименти за либе-
рализация на външнотър-
говския ни режим. 

Стабилизирането на 
икономиката и насочва-
нето й към устойчив ико-
номически растеж зако-
номерно може да започне 
първо от нас самите – 
като изберем да използва-
ме продукти, произведени 
в България, които са с ви-
сока добавена стойност. 

В тази връзка ви пред-
ставям оглавяваното от 
мен дружество „Юпитер 
05” ООД, което е изцяло 
български производител с 
основен предмет на дей-

ност: проектиране, про-
изводство и монтаж на 
ограничителни системи за 
пътни превозни средства, 
метални парапети за съо-
ръжения, горещо поцинко-
ване на стоманени детай-
ли и чугунени изделия. 

„Юпитер 05” ООД е 
първата българска фирма, 
производител на пътни 
ограничителни системи, 
която има първоначални 
изпитвания на продукти-
те съгласно БДС EN 1317.

Всички ограничител-
ни системи за пътища на 
фирмата се произвеждат 
и горещо поцинковат в 
България. Благодарение на 
този факт предлагаме по-
добри цени, по-кратки сро-
кове за доставка и мон-
таж, съчетани с високо 
качество на продуктите. 

„Юпитер 05” ООД е ре-
довен член на Сдружение 
„Произведено в България 
- съюз на малкия и среден 
бизнес” .

Произвеждайки проду-
ктите си в България, съ-
действаме за развитието 
на икономиката ни чрез:

създаване на работ-
ни места;

заплащане на осигу-
ровки; 

спомагане за увели-
чаването на брутния въ-
трешен продукт

съдействие за раз-
ширяването на българския 
износ.

Избирайки български 
продукти, вие също ще 
подпомогнете и поощрите 
предприемаческата иници-
атива в производството 
на стоки и услуги у нас.

Както знаете, след 
присъединяването си към 
ЕС на 01.01.2007 г. Бъл-
гария получи достъп до 
структурните инстру-
менти на общността. Ус-
вояването на тези сред-
ства става на проектен 

принцип, като проектите 
са в рамките на няколко 
предварително определе-
ни и одобрени от Европей-
ската комисия (ЕК) опе-
ративни програми. През 
новия програмен период 
2014 - 2020 г. по линия на 
европейските фондове 
страната ще кандидат-
ства за финансиране по 
проекти по ОП „Транспорт 
и  транспортна инфра-
структура”, ОП „Околна 
среда”, ОП „Региони в рас-
теж”, ОП „Иновации и кон-
курентоспособност”, ОП 
„Наука и образование за 
интелигентен растеж”, 
ОП „Развитие на човешки-
те ресурси”, ОП „Добро уп-
равление”, както и двете 
индивидуални програми – 
„Програма за развитие на 
селските райони” и „Про-
грамата за морско дело и 
рибарство”. 

За следващите 7 годи-
ни на България ще бъдат 
отпуснати над 7,42 млрд. 
евро, от които 4,45 млрд. 
евро ще са за инфраструк-
тура. Много е важно тази 
безвъзмездна помощ от 
ЕС да остане в България 
и с нея да се подпомогне 
българската икономика. 
Считам, че е редно на 
българските обекти да 
работят български компа-
нии с български материа-
ли. Поради това още един 
път призовавам всички  
от пътния и жп бранша 
да избират българските 
продукти, които по нищо 
не отстъпват на чуждес-
транните. Да изберем да 
сме на страната на Бъл-
гария!

За повече информация 
относно дейността на 
дружествата от холдинга 
може да посетите нашите 
фирмени интернет стра-
ници, а именно:

www.jupiterholding.bg
www.zgp.bg 

Снимка Денис Бучел

ПРОИЗВЕДЕНО В БЪЛГАРИЯ
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варчици… При това не за-
щото не можем да обучим 
децата на тези професии, 
не защото не искаме… 
Просто защото родите-
лите и  децата, може би и 
обществото нямат жела-
ние и интерес. Училищата 
имат добре обзаведени 
работилници,  учители 
строителни инженери и 
архитекти, които могат 
да ги научат на всичките 
тънкости на строителни-
те професии”, анализира 
инж. Дончева. 

Учителите са с превъз-
ходна, доказана квалифи-
кация, но ги няма децата, 
които да научат един или 
няколко от традиционните 
български занаяти. Заве-
щани от дедите, от такъв 
първомайстор като Кольо 
Фичето. 

„Не че не им разказ-
ваме и за ненадминатия 
строител на църкви и 
джамии, минарета, мосто-
ве, кервансараи - майстор 
Манол, родом от Широка 
лъка някъде около 1490 г… 

Струва ми се, че от 
държавата, от бизнеса, а и 
от обществото трябва да 
се разбере, че плановият 
прием на такива търсени 

строителни специалности 
не може да бъде оставен 
да се регулира сам по себе 
си. Колкото и добре да зву-
чи това от гледна точка 
на пазарната икономика… 
Професиите, които се по-
лучават в нашите гимна-
зии, са трудни. Трябват 
здраво учене, интелект, а 
и определени практически 
умения и всичко това не 
може да бъде оставено на 
случайността”, убедена е 
нашата събеседничка. 

„Видно е, че и родите-
лите, а и техните деца из-
бират по-лесното, по-мо-
дерното от днешна гледна 
точка. Информационните 
технологии, икономиката, 
банковото дело наистина 
са приемливи специално-
сти, но там вече се усеща 
преситеност на пазара на 
труда. И тук е мястото на 
държавата да намери не-
обходимите регулаторни 
механизми за прием на де-
цата в средните училища. 
Бизнесът да даде заявки-
те си, да помогне на нас 
и на министерството на 
образованието да се със-
тави такъв план-прием, 
който да бъде по-близо до 
нуждите на икономиката“, 
добавя тя.  

Трудностите са за 
всички - и за професионал-
ните гимназии, и за цен-
тровете за квалификация 
във фирмите. На практика 
какво се получава? 

„Идва в такъв център 
младеж, завършил икономи-
ка, но останал без работа 
поради пресищане на паза-
ра от такива кадри и иска 
да се преквалифицира. За 
няколко месеца той труд-
но ще стане добър изпъл-
нител. Той не знае какво 
е това нивелир, за стро-
ителен отвес не е чувал, 
да не говорим, че не е сръ-
чен и на втория ден вече 
го боли кръстът… Говоря 
за ранното професионално 
ориентиране, където роля-
та на родителите, а и на 
обществото трябва още 

много да нараства, за да 
отиде на необходимото 
равнище”, продължава ди-
ректорката. 

От  друга  страна, 
строителните фирми са 
прави в искането си нае-
маните от тях работни-
ци да имат сертификат, 
свидетелство за профе-
сионална квалификация. 
Засега това не става. 
В центровете обучават 
хора  предимно за първа 
степен, помощник в стро-
ителството. 

По  програмите  на 
„Джуниър Ачийвмънт Бъл-
гария“ (Млад предприемач) 
в гимназията работят 
вече седем-осем години. С 
тях младите хора се учат 
на предприемачество. 
Уменията в това бизнес 
направление са изключи-
телно важни за ученици-
те. 

„Всяка година нашите 
учебни компании са класи-
рани в Топ 10, а често и на 
първите призови места. 
Миналата година напри-
мер на проведеното на-
ционално състезание от 
около 700 до финала бяха 
допуснати към 40. Нашите 
три заеха места в Топ 10, 
а едната от тях спечели 
първото място за социа-
лен бизнес и след това 
участваха в европейското 
състезание”, със задовол-
ство споделя директор-
ката.  „Ние сме първата 
неикономическа професио-
нална гимназия в България, 
която започна да прави 
обучение по предприема-
чество. Считаме, че това 
е изключително важно и 
необходимо за бъдещето 
на младите специалисти. 
Работим и по друг проект, 
свързан с изготвянето на 
методика за обучение по 
предприемачество, коя-
то е основана на добри-
те практики в страните 
партньори  Австрия, Хо-
ландия, Швеция, Испания”, 
в заключение ни информи-
ра инж. Доротея Дончева. 

Инж. Доротея Дончева, директор на СГСАГ „Христо Ботев” и зам.-председател на 
секция „Професионално обучение и квалификация в строителството” към КСБ:

Георги Сотиров

Малко история

През 1914 г. в София 
завършва първият випуск 
на петгодишния курс на 
обучение на строителни 
техници и земемери на 
Държавното средно тех-
ническо училище. Тази го-
дина ще се дипломира сто-
тният випуск, а учебното 
заведение ще чества 105 
години от  създаването 
си. През изминалото време 
тук са придобили съот-
ветната професия 20 475 
души. Историята е ценна 
и с това, че в архивите се 
пазят документите и на 
първите 30 завършили, а и 
на всички дипломирали се 
след тях. 

Випуск № 100

Стотният випуск  е 
особена гордост за ува-
жаваната в цялата стра-
на Софийска гимназия по 
строителство, архитек-
тура и геодезия „Христо 
Ботев”. Само броят на за-
вършващите тази година 
- 220 момичета и момчета, 
е своеобразно доказател-
ство за развитието на 
училището в сравнение с 
началото.  

„От този месец започ-
ваме юбилейни инициати-
ви, посветени на 105-ата 
годишнина, която ще бъде 
отпразнувана в началото 
на декември. Абитуриен-
тите ни имат желанието 
да оставят следа с това, 
че са били избрани от съд-
бата, от историческа-
та случайност да бъдат 
100-тният випуск на на-
шата гимназия”, споделя 
директорката.

Младите хора ще на-
правят  мемориална плоча, 
на която накратко ще бъ-
дат изписани етапите от 
историята на училището. 
Тя ще бъде монтирана на 
главната фасада на сгра-
дата на гимназията. Това 
ще е и дарението за люби-
мото училище от випуск 
№ 100.

През седмицата тук 
беше проведен и Ден на 
отворените врати, като  
учениците представи-
ха пред посетителите и  
Панорама на специално-
стите. Интересът беше 
изключителен. Сред гос-
тите имаше и много роди-
тели, дошли с децата си, 
на които им предстои да 
завършат осми клас.

„Нашата гимназия е 
привлекателна за осмо  
клас ниците”, категорична 
е инж. Дончева.

Подготовката за бъдещето

„В Деня на отворе-

ните врати възпитани-
ците ни демонстрираха 
професионалните си уме-
ния, показаха своя начин 
на живот през четирите 
години на обучение, запоз-
наха гостите с традици-
ите и идеите ни за висока 
строителна квалификация. 
Това впечатли не само бъ-
дещите ученици, техните 
родители, но и многоброй-
ните представители на 
различните институции 
– Министерството на 
образованието и науката, 
различните агенции, стро-
ителните фирми”, анали-
зира деня директорката. 
„Това бяха наши партньо-
ри, с които ще продължим 
усъвършенстването на 
обучението, за да завою-
ваме нови, по-високи цели”, 
подчерта тя. 

Начинът на живот на  
възпитаниците на СГСАГ 
определено е свързан с 
тяхната подготовка за 
бъдещето за работа в 
строителните фирми или 
следване в някои от вузо-
вете като продължение на 
наученото в гимназията. 
Изборът основно се пада 
на УАСГ, ВСУ „Любен Ка-
равелов” и ВТУ „Тодор Каб-
лешков”…

Това, което в учили-
щето се прави всеки ден, 
заедно с целия препода-
вателски състав, е да се 
поддържа едно изключи-
телно високо ниво на под-
готовка на завършващи-
те, с която те да могат 
да излязат на пазара на 
труда като оформени, за-
вършени специалисти. А в 
практиката само да над-
граждат…

Това, разбира се, не 
става само с работа в 
класните стаи, в учебни-
те работилници… 

Идеята „Учене през целия 

живот”

Като  зам.-председа-
тел на секция „Професио-

нално обучение и квалифи-
кация в строителството” 
към Камарата на строи-
телите в България  инж. 
Дончева активно рабо-
ти за квалификацията 
на строителните кадри 
и чрез Центровете за 
професионално обучение. 
Към доста от компании-
те функционират такива 
структури. Идеята е всич-
ки участници в процеса 
на строителството да 
бъдат добре подготвени 
и работата по тази ква-
лификация на хората да 
не спира.  Сектор „Стро-
ителство” е такъв, че в 
него много бързо се раз-
виват съответните тех-
нологии, навлизат нови 
материали - като видове, 
като технологични харак-
теристики. И това именно 
налага популярното напо-
следък като термин „учене 
през целия живот”. Според 
нея всеки един от участ-
ващите в строителния 
процес не трябва да спира 
да учи, за да върви напред.

„Когато добре се по-
знават материалите, но-
вите технологии, които 
навлизат на пазара, и се 
работи правилно с тях, 
то тогава качеството на 
строителството ще бъде 
много по-добро”, убедена е 
нашата събеседничка.

 „Кадрите, които СГСАГ 
„Христо Ботев” подготвя 
за реалния живот, са мно-
го необходими и търсени 
от строителните фирми. 
Твърдя, че тези, които са 
в сектор „Строителство”, 
обаче са изключително 
недостатъчни. Професио-
налните гимназии упорито 
се опитват да се справят 
с проблема, но това не се 
случва. В момента в Бъл-
гария никъде - нито в про-
фесионалните гимназии, 
нито в Центровете за 
професионално обучение, 
не се случва курс дори за 
зидари. Няма арматурис-
ти, кофражисти, няма за-

КСБ и неговият зам.-председател Пламен Иванов иници-
ираха проекта „Аз мога да строя” и с годините идеята се 
разрасна. Тя вече е приоритет в обучението на всички про-
фесионални гимназии по строителство и е на път да излезе 
извън границите на страната, за да се превърне в международен конкурс. 

„Нашата гимназия участва за четвърта поредна година и винаги сме работи-
ли с максимално възможния брой екипи. Всеки път нашите ученици и водещите 
преподаватели и консултанти достигат до финалите, печелят своите призови 
награди. Разбира се, не мога за пореден път да не коментирам с уважение усили-
ята на колегата Пламен Иванов, които е сред най-големите приятели на нашите 
деца, с неговото отношение към тях, с неподправения оптимизъм, с който ги 
зарежда всяка година при стартирането на проекта“, подчертава инж. Дончева. 

Според нея най-голямата награда за момичетата и момчетата, които са 
участвали и ще участват в проекта, е, че те са се докоснали до истинските 
професионалисти, до осъществената  мечта да почувстват строежа, да опоз-
наят ежедневието в офисите на строителите. Защото ментори по работата 
им в проекта „Аз мога да строя” са техните бъдещи колеги - архитекти, стро-
ителни инженери и геодезисти, които работят във фирмите, членки на КСБ.

Снимка авторът
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Д-р инж. Стефка 
Кантурска, 
ВСУ  „Ч. Храбър”

Прилагането на устой-
чив подход в строителство-
то гарантира разрешаване 
на проблемите, свързани с 
т. нар. „магически” триъгъл-
ник, определен от точките  
„екологично равновесие”, 
„икономическа сигурност” 
и „социална справедливост”  
(фиг. 1). Това означава, чe 
построяването и експло-
атацията на всяка една 
сграда трябва да причинява 
минимални щети на околна-
та среда, да е икономически 
целесъобразна и да осигуря-
ва удобство и комфорт за 
хората, които живеят или 
работят в нея. 

Устойчивата архитек-
тура предполага съзнател-
нo сериозно oтношение към 
източниците на енергията; 
екологичното й използва-
не и съхранение в дизайна 
на архитектурната среда. 
Устойчивото развитие на 
градската среда е средство 
за справяне с проблемите 
- постигане на екологична 
ефективност, икономиче-
ска конкурентоспособност 
и гарантиране на добро ка-
чеството на живот. Стре-
межът е да се сведе до 
минимум отрицателното 
въздействие чрез ефектив-
на и целесъобразна употре-
ба на материали, енергия и 
пространство за развитие.  
Повече от  80% от населе-
нието на Европа  живеят в 
урбанизирани територии и 
консумират огромни  коли-
чества ресурси. Около 75% 
от общото потребление на 
енергия се дължат именно на 
тях. В процеса на извършва-
не на различни строителни 
работи се отделят отпа-
дъци, които представляват 
около 25% от всички в Евро-
па. Чрез оценка на жизнения 
цикъл  на всяка сграда могат 
да се анализират екологични, 
икономически и социални по-
следствия, които могат да 
настъпят вследствие дъл-
гогодишна експлоатация, а 
така също да се предска-
жат евентуални повреди, 
да се предвидят действия 
по поддръжката, ремонтни-
те дейности, санирането  и 
дори модернизацията на по-
стройката. 

Понятието „устойчиво 
строителство” (Sustainable 
Building) много често се 

свързва с понятието „зеле-
но строителство” (Green 
Building). При втория тип се 
формулират строги изисква-
ния, които се свързват преди 
всичко с грижата за опазва-
не на околната среда. Въпре-
ки че са взаимно обусловени, 
двете понятия не трябва да 
се отъждествяват. Най-до-
брите примери на устойчиви 
сгради са построените пре-
ди техническата револю-
ция. Съвременните „зелени” 
се опитват да се назоват 
„устойчиви”, но по отноше-
ние на качеството на мате-
риалите и технологията все 
още не са толкова прецизни 
и  убедителни. 

За да се оценят еколо-
гичните и енергийни показа-
тели на строежите, се нала-
га да се приложи методът на 
сертифицирането на всяка 
сграда - т.е. оценяване на ха-
рактеристиките й по някои 
основни показатели. Серти-
фицирането е съществена 
процедура за насърчаване на 
устойчивото изграждане. 
Чрез него се оценяват  уси-
лията и мерките, предприе-
ти от строителите и инвес-
титорите за създаването 
на устойчива среда. 

Още преди 20 години – 
последното десетилетие на 
ХХ век,  настъпи сериозна 
необходимост от  коренни 
промени в класическите ме-
тоди на индустрията по све-
та и се постави началото за 
прилагане на принципите на 
устойчиво строителство. 
Тази необходимост се нало-
жи от всеобщата мисия за 
спасяване на планетата от 
екокатастрофа и запазва-
не на енергийните ресурси. 
Още през 1999 г. в Калифор-
ния (САЩ) бе учреден Свето-
вен съвет за „зелено строи-
телство” с участието на 
организации от 8 държави: 
САЩ, Великобритания, Испа-
ния, Русия, Австралия, Япо-
ния, ОАЕ и Канада.  Създаде-
ни бяха различни системи за 
сертифициране на устойчи-
вото строителство, някои 
от които станаха приложи-
ми в световен мащаб. Из-
готвяните сертификати са 
построени приблизително на 
една и съща основа - крите-
риите за оценка са базови: 
енергийна ефективност, 
устойчиво планиране и уп-
равление на терена, мате-
риали и ресурси, ефективно 
управление на водните ре-
сурси, безопасна и комфорт-
на  вътрешна среда и др.                                                                                                                 

Независимата британ-
ска организация BRЕ (Building 
Research), която извършва 
наблюдение и контрол на 
строителните дейности, 
е създадена от през 1921 г. 
във връзка с въвеждането на 
нови методи в изграждането 
на сгради след Първата све-
товна война. Представите-
лите на BRЕ са участвали в 
подготовката и изготвяне-
то на национални и между-
народни стандарти и норми 
в строителството, вклю-

чително и на Правилника за 
строителни дейности във 
Великобритания. Понасто-
ящем компанията BRЕ Trust 
включва няколко независими 
инспекционни организации, 
включително и BRE Global. 

BRE Global е класифика-
ционна организация, предла-
гаща научно обслужване на 
строителството, обучение 
на кадри за бранша  и сер-
тифициране на строителни 
продукти и услуги като  за-
щита от пожар, безопас-

ност  и устойчивост на 
сградите. От 2006 г. нейни-
те услуги са вече признати 
в световен мащаб, а всички 
документи за екологичното 
сертифициране, включител-
но BREEAM (Building Research 
Establishment Environmental 
Assessment Method), са раз-
работени  под марката BRE 
Global. Всъщност BREEAM е 
най-разпространената, най-
дългогодишната система 
за eкостроителство, съз-
дадена във Великобритания 

през 1990 г. Тя  послужила 
като основа за направата 
на по-модерните по света. 
Чрез BREEAM за първи път 
се въвежда нов подход за 
екологично атестиране на 
сградите, т.е. започва да се 
оценява  въздействието на 
постройките върху околната 
среда или се въвежда т. нар. 
метод за устойчиво строи-
телство.

  Приложението на раз-
личните   версии на BREEAM, 
разработени специално за 
Великобритания, позволяват 
да бъдат оценявани всички 
основни типове сгради - 
офиси, складове, търговски 
центрове, училища, болни-
ци, съдилища и жилищни. 
Съществува и специално 
разработената за Европа 
схема BREEAM Europe, прила-
гана от края на 2008 г., коя-
то включва BREEAM Europe 
Retail (за търговски центро-
ве, разработена съвместно 
с International Consortium of 
Shopping Centers), BREEAM 
Europe Offices (за офис сгра-
ди, разработена с AIG Lincoln) 
и BREEAM Europe Industrial 
(за промишлени). Методоло-
гията на BREEAM включва 
изчисляване на рейтинга на 
устойчивото строителство 
чрез възлагане на кредити 
(оценки), които показват 
доколко са изпълнени кри-
териите за намаляване на 
отрицателното въздейст-
вие върху околната среда на 
постройката и увеличаване 
на нейната екологична ефек-
тивност. Всеки критерий за 
даден екологичен проблем  се 
оценява с различни по стой-
ност кредити.

Например намаляването 
на емисиите на CO

2
 се опре-

деля  с различна стойност 
на кредита. (Сграда с нуле-
ва емисия на въглероден ди-

Категория Оценки  
(кредити )

Управление на строителния процес и експлоатация на вече построена сграда      15

Енергия или енергийна ефективност на сградата      20

Транспорт      25

Топлинен комфорт и благоденствие      15

Мониторинг и консумация на вода       5

Екологично използване на строителни материали     10

Ползване на поземлени площи и екологични проблеми     15

Отпадъци     15

Таблица 3

Таблица 2
Система Държава Година на 

внедряване

Greenstar базирана върху BREEAM Австралия 2003

HQE  Haute qualite environmentale Франция 2005

ITACA Istituto per l'Innovazione 
e Trasparenza degli Appalti e la 
Compatibilita Ambientale)

Италия 2003

   Green Globes Канада 2000

CASBEE Япония 2005  

Система Държава Година 
на основаване

Състояние на сградата
Степени на сертифициране

Приложимост в България

BREEAM
 
    

Великобритания 1990 ПАСИВНО - 25%
ДОБРО - 40%
МНОГО ДОБРО - 55%
ОТЛИЧНО - 70%
ИЗКЛЮЧИТЕЛНО>70%

Склад на пивоварна „За-
горка” - Ст. Загора;
Тъ р г о в с к и  ц е н т ъ р 
„СТРАНД” - Бургас;
Търговски комплекс City 
Tower - София;
Библиотека на Лесоте-
хнически университет 
- София

LEED
 
     

САЩ 1990
    

Certified    -  40-49 точки
(Сертифициран)
Silver        -  50-59 точки
(Сребърен)
Gold (Златен) -60-79 точки
Platinum – над 80 точки
(Платинен)

Посолството на САЩ в  
София
Airport Center - София;

DGNB
 

ГЕРМАНИЯ 2009
                           

Certified            Bronze

Silver                 Gold

МОЛ „Сердика” - София;
„Софарма Тауърс” – София

Таблица 1

OUTSTANDING

Фиг. 1. Взаимна 

обвързаност между 

екологичните, 

икономическите 

и социалните 

проблеми
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оксид получава 15 кредита.) 
Възможно е да се въведат 
и т. нар. „тегловни коефи-
циенти”, които отчитат 
отговорността на всяка 
от категориите при оце-
няване на състоянието на 
дадения екологичен проблем. 
Критериите са групирани в 
следните категории според 
Таблица 3 .        

Всяка една от тези 
категории за екологичен 
проблем се претегля чрез 
т. нар. „тегловни коефици-
енти” според възприемано-
то значение и отговорност 
към околната среда. След 
като се съберат стойно-
стите, се получава общият 
резултат и по съответния 
рейтинг BREEAM се присъж-
да даден тип сертификат. 
(Таблица 1.) 

Препоръчва се оценката 
за сертифициране (освиде-
телстване) на сградите по 
BREEAM да се извършва на 
няколко етапа – на проект-
но ниво; при съгласуване с 
инвеститорите; при стро-
ителство на сградата и 
при пускане в експлоатация. 
Прилагат се софтуерни про-
дукти за количествено пре-
смятане на кредитите на 
отделните категории. Про-
цедурата на сертифицира-
не може да продължи и след 
въвеждане на постройката 
в експлоатация с цел прогно-
зиране на целия жизнен цикъл 
на обекта. За последните 20 
години системата BREEAM 
се превърна в успешен ин-
струмент за оценка, измер-
ване и обмен на знания за 
архитектурната среда. Има 
над 40 000 регистрирани 
проекта за сертификация по 
BREEAM, което се равнява 
на над 1 милион сгради. През 
последните пет години сис-
темата предлага ценни  ус-
луги и  за международни кли-
енти. В  отделните страни 
се прилагат различни схеми 
за оценка на екологичните 
показатели на сградите и се 
получават различни степени 
на тяхната екоустойчивост, 
въпреки че критериите са 
почти едни и същи. Още 
през 2010 г. специалистите 
на BRE Global направиха пър-
вата стъпка за създаване на 
обща рамка за екологичната 
оценка на архитектурната 
среда. Тя ще се основава на 
общи стандарти и местни 
закони и ще бъде достатъч-
но разширена, за да позволи 
сравняването на методики-
те на останалите системи 
с оценките на BREEAM във 
всички етапи от жизне-
ния цикъл на сградите и на 
инфраструктурата. Пред-
лага се в съответствие с 
критериите на BREEAM да 
се създаде нов общ Кодекс 
(Правилник) за устойчиво 
застроената среда с меж-
дународен обхват. (Фиг. 2.)

През октомври 2013 г. 
складът към пивоварната  в 
Стара Загора получи серти-
фикат Excellent за модерно 

устойчиво строителство, 
освидетелствано от сис-
темата  BREEAM.  Обек-
тът е снабден с компютър-
на система – BMS, която 
контролира и управлява 
осветлението, вентилаци-
ята, противопожарната и 
охранителна сигнализация 
на сградата при минимална 
енергийна консумация, като 
в същото време осигурява 
оптимални условия на ра-
бота. При изграждането 
са приложени редица инова-
тивни решения: изолация на 
стените чрез термопанели 
с дебелина 15 см, изолация 
на пода, нетипична за кон-
венционални помещения от 
такъв тип, бързи врати с 
термоизолация и скорост на 
движение от 2 м/сек, още - 
топлинни завеси, които за-
едно с бързите врати пре-
дотвратяват охлаждането 
и затоплянето на обема на 
склада в различните сезони.

С помощта на специални 
капандури с автоматично 
отваряне на покрива систе-
мата BMS осигурява нощно 
охлаждане. За максимално 
използване на естествена 
дневна светлина зеленият 
склад е конструиран така, 
че вътрешните помещения 
без прозорци се осветяват 
чрез иновативната система 
Solar Tube, която „пренася“ 
дневната светлина до тези 
помещения. Източниците 
на изкуствена светлина в 
помещенията са базирани 
на LED технология. Компю-
търно базираната система 
(BMS) контролира и разхода 
на енергия в офисните поме-
щения чрез: соларни панели 
за топла вода, разположе-
ни на покрива на сградата, 
и датчици на прозорците, 
които при отваряне спират 
климатизацията. Извършва 
се индивидуален контрол на 
температурата в помеще-
нията в диапазон от +/- 3 
градуса спрямо зададеното 
ниво от 22 ОС.

Освен всички тези ино-
вации, в склада е интегри-
рана система за събиране и 
оползотворяване на дъждов-
на вода, която се използва в 
сервизните помещения. Око-
ло помещенията са засадени 
„зелени стени“ от растение 
вид „птиче грозде“ за улавяне 
на прах.

С е р т и ф и к а т и  н а 
BREEAM имат вече Търгов-
ският център „СТРАНД” - 
Бургас; Търговски комплекс 
City Tower на пл. „Македония” 
в София.

През 1998 г. Американ-
ският съвет за устойчиво 
развитие - US Green Building 
Council (US-GBC), създава 
система за сертифициране 
LEED (Leadership in Energy 
and Environmental Design), 
която да осъществи ли-
дерство по окачествяване 
на енергийния и екологичен 
дизайн в света. Понастоя-
щем са сертифицирани над 
14 000 сгради в 30 държави, 

като системата е водеща 
в САЩ и Канада и е пред-
почитана в Индия и Близкия 
изток. В Канада, Куба, Ита-
лия процедурите по издава-
не на сертификати LEED се 
съчетават с действията 
на националните съвети за 
устойчиво развитие. Като 
цяло обаче системата не 
се адаптира. Десет години 
по-късно се създаде Инсти-
тутът за сертифициране 
на устойчивото развитие 
- Green Building Certification 
Institute (GBCI), с цел да ад-
министрира присъждането 
на LEED сертификатите. 
GBCI координира действи-
ята на глобална  мрежа от 

оторизирани представители 
за провеждане на експерти-
зи при прилагането на меж-
дународните стандарти. 
Проверява съответствието 
според LEED сгради с изис-
кванията на ISO стандар-
тите. Сертифицирането се 
прилага през целия жизнен 
цикъл на сградите – при про-
ектиране, строителство и 
експлоатация.  

Критериите за присъж-
дане на сертификатите 
LEED се групират в пет ос-
новни направления на устой-
чиво развитие: проектира-
не, вътрешно устройство, 
управление и поддръжка, 
жилищно строителство и 
градоустройство. Тези кри-
терии за освидетелстване 
на постройките се обединя-
ват в следните групи пока-
затели: екосъобразност на 
избраното месторазположе-
ние, водни запаси, енергия и 
атмосферна среда, матери-
али и ресурси, качества на 
интериора, разположение и 
инфраструктурни връзки, 
образователно въздействие, 
иновативност на дизайна и 
регионално значение. Първи-
те седем показателя сфор-
мират общ сбор от 100 точ-
ки, а последните два носят 
съответно допълнителни 4 
и 6 точки над тези 100, фор-
мирайки максимална оценка 
от 110. 

Сертифицираните с 
платинен статус сгради в 
световен мащаб са над 140. 
В България LEED сертифици-
рани са единствено сграда-
та на Американското посол-
ство в София (LEED Certified) 

и бизнес сградa A.02 в Sofia 
Airport Center (LEED - Silver).

По думите на създате-
лите (2009 г.) и ползвате-
лите  на системата  DGNB 
(Deutsche Gessellschaft fur 
Nachhaltiges Bauen) тя е една  
модерна система с най-голя-
мо отчитане на принципите 
на устойчивост на обек-
тите. Отличителна нейна 
особеност е фактът, че 
тя е гъвкава, осигуряваща 
възможност да бъде адап-
тирана към различни видове 
сгради, но също така плавно 
да се регулира и видоизменя 
с отчитане на бъдещите 
технически и социални усло-
вия. На тази основа могат 

да бъдат сертифицирани 
проекти от различни дър-
жави и да се намерят общи 
критерии, като се създадат 
предпоставки за успешна-
та интернационализация на 
DGNB.

Показателите за устой-
чивост са разпределени в 
6 области, с 49 критерия. 
С помощта на софтуерна 
програма се постига  пре-
цизно оптимизиране на по-
казателите за оценяване на 
качеството на сградите. 
Определени са целеви стой-
ности и тегловни коефици-
енти за всеки критерий. За 
достигане на определена 
целева спецификация се при-
съждат до 10 точки.

В зависимост от схема-
та, някои критерии се пре-
теглят по различен начин. 
Общата оценка за цялост-
ния проект се изчислява от 
пет секции за качество въз 
основа на тяхната тежест 
чрез т. нар. PERFORMANCE  
INDEX или  индекс на ефек-
тивност.

Определя се базово ниво; 
т.е. минималната стойност 
на индекса на ефективност-
та трябва да бъде постиг-
ната във всички секции за 
качество и едва тогава е 
уместно да се получи съот-
ветният сертификат. 

Адаптирането на нем-
ската система DGNB за 
България се осъществява от 
Български съвет за устойчи-
во развитие (BGBC) по сила-
та на международен договор 
с Немския съвет за устой-
чиво строителство (DGNB). 
Създадена е Българската 

система за сертифициране 
DGNB Bulgaria. Съгласно спо-
разумението той има право 
да прилага, адаптира и до-
развива систематиката за 
устойчивост, разработена 
съвместно с експерти на 
Германското министерство 
на транспорта, строител-
ството и благоустройство-
то. Родните специалисти 
считат, че екологичните 
изисквания за „зелено стро-
ителство” трябва да бъдат  
равнопоставени с икономи-
ческите и социални предпос-
тавки. Българският вариант 
ще надгражда системата и 
може да се определи като 
второ поколение на DGNB, 
което оценява цялостния 
жизнен цикъл на обекта. 
Предвижда се освен същест-
вуващите 49 критерия за 
устойчивост да се добавят 
още 12 нови критерия.

След внимателна оценка 
на показателите на сграда-
та  се присъждат следните 
степени на сертифициране 
- съответно:      

DGNB Bronze – 50%; 
DGNB Silver – 65%; и DGNB 
Gold – 80% от максималния 
възможен брой точки.

В  к р а я  н а  2 0 1 1  г . 

Sopharma Business Towers 
(фиг. 3) с инвеститор „Со-
фарма имоти“ АДСИЦ полу-
чи „Златен сертификат за 
устойчиво строителство 
DGNB Bulgaria”.  

Намерението на BGBC е 
да влияе върху развитието 
и внедряването на устойчи-
ви технологии и практики, 
чрез популяризиране на по-
стиженията в тази област 
сред архитекти, инвести-
тори и всички участници 
в регионалното развитие 
и благоустройството на 
местно и общодържавно 
ниво. Сертифицирането 
на обектите по различни-
те системи в света има 
следните предимства: от 
една страна, служи като 
доказателство за високото 
качество на сградата пред 
собствениците и ползва-
телите, като повишава 
шансовете за продажба и 
наемане на пазара за не-
движими имоти, а от друга 
страна, дава сигурност на 
инвеститора, че заложени-
те цели в етапа на проек-
тиране ще се реализират 
при изпълнението. 

Получаването на сер-
тификатите се базира на 
принципа за жизнения цикъл 
на постройката, който е за-
дължителен за проекти на 
публично-частния сектор. 
Лицензирането е за имидж и 
признание за авторитета на 
строителните компании, из-
раз на висока корпоративна 
отговорност и е доказател-
ство за реалните характе-
ристики на сградите, което 
повишава тяхната пазарна 
стойност. Затова с право се 
счита, че сертификатите за 
устойчиво строителство са 
обективна необходимост на 
бъдещето.
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Георги Сотиров

С кмета на с. Железница 
Дойчин Сремкин се срещаме 
на… стадиона. Не че ще тре-
нираме футбол, а защото игри-
щето е една от забележител-
ностите на високопланинското 
село под Витоша. Сремкин от 
2007 г. е кмет на Железни-
ца. Завършил е специалност 
„Експлоатация и ремонт на 
електрически локомотиви” във 
Вис шето военно-транспортно 
училище (сега ВТУ „Тодор Каб-
лешков”). 17 години е офицер 
във Военното училище. 2001 г., 
след девоенизирането продъл-
жава да работи там като учи-
тел по физическо възпитание. 
Междувременно завършва за-
дочно Националната спортна 
академия „Васил Левски“. Той е 
от Железница. Със семейство-
то си живее в селото. Детето 
му учи в местното училище. 
Офицерските навици си личат. 
Разговорът ни е делови, бърз 
и в движение. Ту сме в колата, 
ту се спираме да разговаряме 
с хората, а накрая пием кафе в 
кметството…

Железница е успяла да запа-
зи духа си на село, независимо 
че е квартал на столицата и 
дотам пътуват автобусите на 
столичния „Градски транспорт”. 
Две линии с коли на по 20 – 25 
минути интервал и стигаш или 
до спирка на метрото, или до 
Семинарията. Това е една от 
причините все повече хора да 
търсят и закупуват парцели 
тук, за да си строят къщи. 

Красиво е наоколо. Възду-
хът е чист. Витоша е сякаш 
в двора ти. 1780 души живеят 
тук според последното пребро-
яване. 800 са къщите и в 12-те 
вилни зони наоколо. От кмет-
ството ги водят като махали, 
така излизат и на картата 
на maps.google.bg. От това 
местните не страдат… Само 
за пояснение – някои от тези 
махали дълбоко в предпланини-
те имат свои… вилни зони. От 
по няколко къщи. Какво да се 
прави? Преди години вървеше 
приказката, че ако парцелират 
Хималаите за вилна зона и ги 
дадат на българите, те и там 

ще построят къщи. Завещано 
от предците…

На влизане по основно ре-
монтирания път от София пра-
вят впечатление указателни 
табели за европейски проекти. 
По Оперативна програма „Ре-
гионално развитие“ преди три 
години е обновено трасето от 
Околовръстното шосе на Со-
фия през Бистрица и Железни-
ца до Ковачевци. По време на 
основната рехабилитация на 
централния път в селото на 
Сремкин е подменена канали-
зационната система. Водопро-
водната инсталация, която е 
строена през далечната 1960 г. 
на доброволни начала, вече била 
тотално амортизирана. С ре-
монта на шосето кметството 
успява да издейства и нейната 
подмяна. Тя е точно по проте-
жение на пътя и от това ид-
вали най-големите проблеми. 
Разбираемо е, защото участъ-
кът е доста натоварен и от 
тежките камиони се компроме-
тира цялата подземна инфра-
структура… Сега проблемът 
с авариите – чести течове, 
немотивиран разход на вода и 
т.н., е решен. Новата 5-кило-
метрова водопроводна система 
е солидно изградена и укрепена 

по всички проектантски пред-
писания. 

Водохващането за селото е 
от рилския водопровод, който 
се захранва от язовир „Бели Ис-
кър”, построен по горното те-
чение на едноименната река в 
подножието на връх Мусала, на 
около 1900 м надморска височи-
на. Той е и едно от най-стари-
те хидротехнически съоръже-
ния в България – изграждането 
му започва през 1939 г. и окон-
чателно завършва през 1945-а.

По трасето към селището 
работят и две пречиствателни 
инсталации. Разбираемо е защо 
кметът твърди, че в Железница 
никой не купува минерална вода 
за пиене…

И още малко за рилския во-
допровод, който минава високо 
над селото… Преди година-две 
местните хора участват с 
доб роволен труд в ремонтни 
дейности поради течове по 
трасето. За любознателните 
само ще споменем, че става 
дума за сложно инженерно съ-
оръжение – бетонна елипса с 
размери 160 см на 110 см.

Въпросът ми за отпадната 
вода обаче притеснява кмета. 
„Нямаме система за пречиства-
не и това е голямата ми болка. 
Не е логично да се позовавам 
на сложния релеф на селото, 
защото инженерно решение е 
възможно. Основната причина 
идва от правилата при канди-
датстване за европейско фи-
нансиране. Ние като „градско 
село” нямаме възможност да 
участваме по ПРСР…”, поясня-
ва Сремкин. Столичната общи-
на е наясно с проблема и прави 

всичко възможно… Тук припом-
ням на кмета, че преди години 
правих документален филм за 
единствената тогава телеви-
зия, посветен на опазването на 
природата на Витоша, и една 
от негативните констатации 
като голям замърсител беше 
работата на тяхната мандра. 
„Проблемът още съществува, 
независимо че там направиха 
пречиствателно съоръжение”, 
лаконично отговаря кметът. 

Питам го за пернишкото 
земетресение, което тук се е 
усетило доста силно. Вероят-
но поради това, че най-постра-
далото с. Дивотино е от дру-
гата страна на Витоша, т.е. 
разстоянието е много малко. 
На около десетина къщи падат 
комините, напукват се стени 
и тавани. Щети има и на част 
от общинските сгради – на 
здравната служба, кметство-
то, училището, читалището… 

Администрацията реагира вед-
нага, оценяват се щетите и 
Междуведомствената комисия 
за възстановяване и подпома-
гане към Министерския съвет 

си свършва работата.
В селото прави впечатле-

ние, че на много от покривите 
са монтирани соларни инстала-
ции за подгряване на вода. Прак-
тични са тези планински хора и 
максимално използват географ-
ската южна даденост на стра-
ната ни. Какво е положението 
с енергийната ефективност 
на общинските сгради, питам 
кмета и той веднага е готов 
с отговорите. „Детската гра-
дина санирахме преди 5 години. 
В момента малчуганите са 55. 
Грижим се и за училището, за-
щото в него идват да се учат 
деца и от някои съседни села 
и махали. То е построено през 
1962 г. Там сменихме дограма-
та на учебните стаи, но оста-
ва да обновим тази в коридори-
те. Моето разбиране е, че това 
трябва да стане час по-скоро. 
Ние живеем в планината, на 
1000 м надморска височина, и 
при нас зимите са сериозни…”, 
разсъждава Сремкин.

Последните две години са 
имали проблеми с многото сняг. 
Доброволци начело с кмета със 
ски са пренасяли хляб до откъс-
нати от света махали. С мо-
торна шейна пък са носили хра-
на за дивите животни. Кметът 
е ловец и това, да се грижиш за 
природата и нейните обитате-
ли, е неговото второ Аз.

Той очаква накрая да се на-
мери решение и за използване 
на минералната вода под село-
то. Тя е от петте минерални 
извора с национално значение и 
голямата идея е в Железница да 
се построи санаториум. 

Дали са железни хората от 
Железница – това е последният 
ми въпрос. „Ами те са такива 
не защото са оттук, а защо-
то са добронамерени, живеят 
здравословно, на чист въздух, 
пият прекрасна вода, ядат еко-
логично чиста храна… И рабо-
тят за селото си.” 

Кметът 

Дойчин Сремкин

Тревата на селския стадион се валира като на… „Уембли”

Датската градина с новата площадка

Хората използват безплатната енергия на слънцето

Снимки авторът
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Людмил Митакев

Никола Лазаров е един 
от изтъкнатите българ-
ски архитекти, работил на 
границата между XIX и XX в. 
Неговите сгради дават ев-
ропейското лице на София 
и Варна. Той създава и пър-
вото частно архитектурно 
бюро у нас през 1896 г. През 
1902 г. става депутат в XII 
обикновено народно събра-
ние от родния си град Кар-
лово и е първият български 
архитект, влязъл в парла-
мента. 

Учи при майстори у нас, 

завършва в Париж

Останал рано сирак, 
постъпва на работа като 
чертожник при изтъкна-
тите архитекти Фридрих 
Грюнангер, Алекси Начев, 
Михaил Хашнов, Карл Хай-
нрих. С малка спестена сума 
и отпусната от Министер-
ството на народната про-
света стипендия заминава 
за Париж, където се запис-
ва студент по архитекту-
ра. Но след втората година 
средствата му са изчерпани 
и той се връща в България. 
Доказал големия си интерес 
към архитектурата с висо-
кия си успех, той получава 
7 препоръчителни писма 
от най-известните тогава 
творци и отново му отпус-
кат държавна стипендия. 
Завръща се в Париж, като 
още тогава започва учас-
тията си в международни 
конкурси. За дипломирането 
си през 1893 г. целенасоче-
но избира като самостоя-
телна задача църквата при 
Рилския манастир, с което 
цели да популяризира във 
Франция българското исто-
рическо наследство.

Започва работа като 
архитект по поддръжка на 
правителствените здания 
в Княжеството, след което 
продължава с частна прак-
тика. Довършва сградата 
на Военния клуб, негови са 
театър „Нова Америка“ в 
София, дворецът Врана, 
Българската централна 
кооперативна банка, Со-
фийската окръжна палата, 
читалището в Стара Заго-
ра, помага по изграждането 
на Ректората на Софийския 
университет. Негово дело 
са Паметникът на освобо-
дителите и Паметникът 

на загиналите в Сръбско-
българската война (1885 г.) 
в Русе. Архитект Лазаров 
проектира над 60 забележи-
телни сгради в София и мно-
го обекти в цялата страна. 
Той твори в духа на френс-
ката академична школа. В 
почти всички реализирани 
от него проекти следва духа 
на класическия академизъм и 
пищната декорация.

Впечатляващи следи  

в София

Специално за столича-
ни най-запомняща негова 
творба е днешното Минис-
терство на земеделието 
и храните на бул. „Христо 
Ботев”. През 1912 г. меж-
дународно жури, съставено 
от френски, италиански, 
австрийски и български ар-
хитекти, присъжда първа и 
втора награда на предста-
вените от него два про-
екта. Заради сложното и 
обемно за времето си стро-
ителство то продължава 
над 7 години и е завършено 
окончателно през 1927 г. 
Архитектурата на Земе-
делското министерство е 
барокова, с извита фасада, 
две островърхи кули, купол 
в централната част и два 
ризалита в краищата на по-
стройката. Главната фаса-
да е богато украсена с деко-
ративни елементи, каменни 
колони, балкони с балюстра-
ди, гирлянди от цветя и пло-
дове, медальони, картуши и 
др. Забележителни са и кра-
сиво оформените прозорци. 
Основите на постройката 
са каменни, а кулите при 
часовника са издържани в 
стил сецесион.

Вътрешността също 
е впечатляваща и създава 
тържествено настроение 
с елипсовидното си фоайе 
след главния вход. Допъл-
нение към началното впе-
чатление дава и остана-
лата част от интериора, 
офор мен с мраморни колони, 
стълбища с парапети от 
ковано желязо, гипсови ор-
наменти, позлата, цветни 
мозайки, дърворезби и други 
еле менти.

През годините сграда-
та претърпява сравнител-
но малко ремонти, затова 
архитектурният й облик 
остава почти изцяло съхра-
нен. По-сериозен ремонт е 
извършен през 50-те годи-

ни на миналия век, когато е 
надстроен още един етаж. 
През 60-те години е извър-
шена промяна на покривно-
то покритие на странич-
ните крила на зданието. 

Впоследствие, през 70-те 
години, е изградено и ново-
то крило откъм вътрешния 
двор на ведомството.

Любопитно е, че пър-
воначално кабинетът на 
министъра е бил на първия 

етаж, вляво от часовника. 
Впоследствие обаче той е 
преместен в новото крило, 
пристроено в годините на 
социализма.

Днес сградата е призна-
та за паметник на култура-
та и затова е забранена 
всякаква намеса в архитек-
турния й вид. Извършена е 
реставрация на фасадата 
откъм бул. „Христо Ботев” 
и ул. „Владайска” по проект 
„Красива България”. По тази 
програма е ремонтиран и 
пок ривът.

Едни от най-красивите 

частни сгради са негови

Арх. Никола Лазаров не 
е емблематичен сецесио-
нов майстор, но се докосва 
до творчеството на фран-
цузина Е. Гимар и пренася 

част от неговата ексцен-
тричност и обаяние. Твор-
чеството му е предимно в 
стил барок, но проектира 
три сгради, които носят 
белезите на сецесиона. Това 
са къщата на д-р Димитър 

Моллов на пл. „Народно съ-
брание” и къщите близнаци 
на братя Парушеви на ул. 
„Оборище” и бул. „Евлоги и 
Христо Георгиеви”. Първа-
та е строена през 1909 г. 
Архитектурата прави впе-
чатление с пропорциите 
си, с характерния извит 
еркер, с модерните за вре-
мето си барокови форми, с 
покритата с красива мар-
киза тераса, с изобилието 
от пластична декорация 
от растителни орнамен-
ти, с оформянето на входа 
с художествено изработе-
на желязна врата и маска. 
Интериорът представлява 
интерес с многоъгълните 
и елипсовидни помещения. 
Къщите близнаци в роман-
тичен дух вече са в стила 
сецесион с много добра 
пластична връзка между 
входната врата от дърво 
и метал, металния парапет 
на терасата и оформянето 
на балконската врата. 

Следват други негови 
сгради с подобни елементи. 
Бившето доходно здание 
„Сабат Фархи” на ул. „Ала-
бин” например леко условно 
напомня творчеството на 
испанеца Антони Гауди.

Но той не изоставя и 
барока. Къщата на Коста 
Балабанов на ул. „Граф Иг-
натиев” № 2 е строена през 
1914 г. за жилище и доходно 
здание. Архитектурата й е 
изключително пластична, 
решена в духа на този стил, 
с три обемни еркера, откри-
ти и покрити тераси, балю-
стради, йонийски колони, бо-
гата пластична декорация 
от картуши, спирали, маски. 
Особено представително е 
решен входът, фланкиран от 
две скулптурни фигури на 
атланти. Интериорът пред-
ставлява интерес с краси-

вото стълбище от полиран 
гранит с парапет от ковано 
желязо, оригинална дограма 
с дърворезба, колони, гипсо-
ви тавани и орнаменти. 

Домът на Киро Сте-
фанов на ул. „Париж” № 1 е 
строен през 1921 г. Архи-
тектурата тук е решена 
в духа на барока – с извити 
форми, богата пластична 
украса с пояси от лаврови 
листа, красиво оформен 
вход с елегантна маркиза, 
градинска тераса с деко-
ративни вази. Ъгловото 
й местоположение, както 
и градинската й фасада я 
правят един от акцентите 
по ул. „Московска”. Особен 
интерес в интериора пред-
ставлява декорацията от 
гипсова щукатура и дърво-
резба, различни във всяко 
помещение. Запазени са 
мраморни камини, кристални 
огледала, полилеи.

Къщата на д-р Калинков 
на ул. „11 август” № 14 (днес 
приемна на Столичната 
община) е изградена през 
1909 г. Архитектурата й е 
с раздвижени обеми, прави 
впечатление с динамични-
те еркери, завършващи с 
островърхи покриви. В ин-
териора има елементи на 
стила сецесион, запазено е 
красиво мраморно стълбище 
с повити крила. Сградата е 
в ансамбъл с първата къща, 
строена за д-р Калинков на-
вътре в двора, за която се 
предполага, че също е по 
проект на арх. Никола Ла-
заров.

Има силно присъствие  

и във Варна

Никола Лазаров има 
силен отпечатък в архи-
тектурната среда и стро-
ителното наследство на 
Варна. Една от най-краси-
вите сгради до входа на 
Морската градина е къ-
щата на Петко Бакърджи-
ев, известна като Малкия 
дворец (1899 г.). Заедно с 
архитект Херман Майер 
той доизгражда двореца 
Евксиноград. През 1899 г. 
построява на ул. „Братя 
Шкорпил“ забележителния 
дом на аптекаря Ради Ру-
сев. През 1905 г. реализира 
хотел „Роял“ на ул. „Охрид“. 
През 1911 г. печели конкурса 
за построяване на Търгов-
ската гимназия (дн. Иконо-
мическият университет) и 
Драматичния театър. По 
същото време по негов про-
ект е изградено и зданието 
на Петър Бончев (дн. хотел 
„Сплендид“) и редица други 
частни домове. През 1912 г. 
арх. Лазаров проектира 
дома на кмета Александър 
Василев, който е известен 
още като Малкия патрици-
ански дом. Всички негови 
сгради са паметници на 
архитектурата с принос в 
културно-строителното на-
следство на България. 

Дават европейския облик на София и Варна

За столичани 

Земеделското министерство 

е символ

Сградата на 

„Графа” е начало на 

търговската улица

Богатата орнаментика  

на къщата на Моллов

Доходното здание на Гендович 

се е смятало за първия небостъргач в София
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Не всеки от нас из-
вършва морски  пъте-
шествия, дори и разход-
ката с лодка е рядкост. И 
въп реки това на мнозина 
се иска къщата да е люш-
кан от вълните кораб, в 
който настроението вли-
за заедно с бриза.

Важна е идеята

Искате да е лято през 
цялата година? Тогава 
декорирайте дома си в 
морски стил. Тази тема-
тика е много удобна при 
обзавеждането, тъй като 
можете да я използвате 
както в оформлението на 
цялостния интериор на 
жилището, така и като до-
пълнителен акцент само в 
отделни стаи. Романтич-
ната атмосфера на круизи 
до далечни екзотични кът-
чета е гарантирана дори и 
през зимата.

Цветовата идея за ця-
лостния проект задължи-
телно е синя. Студените 
й нюанси имат успокоя-
ващ ефект. Затова е осо-
бено подходяща за спал-
нята. Пастелните сини 
нотки могат да внесат 
прохлада във всяка стая, 
а наситените оттенъци 
на индиговото и виолето-
вото е най-добре да се 
използват само като ярки 
петна. Можете да бояди-
сате една от стените 
в такъв цвят или да се 
ограничите до завесите 
или абажурите.

В морския интериор 
има място не само за си-
ньото. Той се съчетава 

много добре с бялото и 
бежовото – цветовете 
на пясъка, въжетата и 
платната. Подходящи са и 
провокации в ярки тонове, 
например морски фар или 
спасителен пояс.

Когато се заговори за 
този стил, първото, за 
което се сещаме, 

са бели и сини райета.

Илюзията за такелаж 
ще създадете с тяхна по-
мощ. Изберете подходящи 
тапети или боядисайте 
стените на ленти, като 
с четка правите по-тесни 
ивици, а с валяк – по-ши-
роки. Вертикалните линии 
визуално повдигат тава-
на, а каквито и да са ра-

йетата оптически нама-
ляват пространството, 
така че не са никак подхо-
дящи за малки помещения. 
В този случай стените 
трябва да са едноцветни 
и светли, а въжетата ос-
тавете за възглавниците 
и прозорците.

Морското пътешест-
вие рано или късно ви от-
вежда до райски остров, 
на който ще сте заоби-
колени от палми, кокосо-
ви орехи, банани, орхидеи, 
невиждани птици и тро-
пически животни. Много 
по-интересно би изглеж-
дал домът ви, ако се спре-
те на тапети, платове и 
спално бельо, изпъстре-
ни с тропическа флора 
и фауна. Не забравяйте 

за кръжащите над 
вълните чайки, а 
също и за плажни-
те ви фотографии, 
които да окачите 
по стените.

Шик – билярдна като  

на капитана

А ко  имате  повече 
пространство – къща или 
мансарда, луксът да раз-
полагате с билярдна като 
стар морски вълк си за-
служава. Повечето дизай-
нери се спират на проект 
с дърво за облицовка на 
стените и изработка на 
пода. Някои добавят върху 
повърхността материали, 
изглеждащи като патина. 
Така билярдната изглежда, 
сякаш е бродила десетиле-
тия по океаните – изгоря-
ла от слънцето и на места 
с отложена сол по повърх-
ността. Последните щри-
хи са дебелите въжета, 
части от корабни платна 
и загадъчно осветление, 
за да си доставите пози-
тивни емоции и незабрави-
мо усещане покрай играта.

Възможен ли е бриз в стаята?

Традиционните морски 

символи

Във всяка от стаите 
можете да поставите 
карти, котви, щурвал, 
спасителен пояс, пясъчен 
часовник, меден фенер, 
фар, илюминатори. Тради-
ционните морски символи 
могат да се вмъкнат на-
всякъде. Можете да ока-
чите на една от стените 
голяма карта на света, 
на която да отбелязвате 
местата, където искате 
да отидете или вече сте 
били. Интересен вариант 
представляват картите 
на звездното небе. Не 
заб равяйте и за глобуса и 
макетите на ветроходни 
кораби.

Изображени ята на 
морските обитатели са 
много популярни, така че 
едва ли ще ви е трудно 
да си намерите покрив-
ка, салфетки и прибори, 
украсени с морски конче-
та, рибки и др. Извадете 
всички камъчета и мидени 
черупки, които сте съби-
рали на брега по време 
на летните си отпуски. 
С тяхна помощ ще се по-
лучи идеална композиция 
в стъклена ваза, пълна с 
вода или пясък, или ги по-
ставете по рамките на 
любимите ви снимки.  

Завеси за прозорците 
направете от платно – 
най-добре ще изглеждат 
тези от лен. От същия 
материал може да са и 
покривалата на столове-
те и креслата, възглав-
ниците,  салфетките. 
Пердетата може да прих-
ванете с въжета, които 
да напомнят на корабен 

такелаж. С тяхна помощ 
ще се преоб рази всяка ме-
бел в дома ви. Можете да 
омотаете с тях вазите, 
саксиите, краката на ма-
сата и столовете. Много 
оригинално изглеждат за-
веси, направени от мре-
жа, в която са се уловили 
мидени черупки, раковини, 
морски звезди и цветни 
камъчета. А ако се намери 
място и за хамаци, ваша-
та каюта ще стане още 
по-удобна.

Добре е подът да е от 
небоядисани  дъски, които 
отгоре да се покрият с 
безцветен лак за яхти.

Пуснете морския свят  

в банята 

Синият цвят във 
всичките му нюанси 
– от небесносиньо, 
почти бяло, до пе-
тролно синьо и сочно 
теменужено, намира 
естественото си 
място в помещение-
то, в което има най-
много вода. И също 
така е естествено 
точно в банята да ни 
се прииска да правим 
асоциации с морето, 
дори и тогава, кога-

то домът ни се намира 
далече от него.

Най-лесно ще включи-
те темата в интериора 
на банята чрез декорация 
и аксесоари. Интерес-
ните раковини например 
могат да се превърнат 
в сапунерка или свещник, 
кораловото дърво – спо-
мен от екзотичен остров, 
използвайте като стойка 
за бижута, а с мидите, 
черупките от охлювчета 
или по-малките камъчета 
декорирайте рамката на 
огледалото, плота на мив-
ката или перваза на про-
зореца.

Аксесоарите

В желанието си да за-
пазят част от лятото 
за по-дълго, много от вас 
поне веднъж са събирали 
мидени черупки и ракови-
ни по морския бряг. Може 
би вече сте им намерили 
място, но е възможно и 
все още да лежат на дъ-
ното на някой шкаф. Мо-
жете просто да изсипе-
те черупките в стъклени 
купички и чаши, в които 
да поставите свещи. Ако 
имате старо огледало, 
което от дълго време се 
чудите как да промени-
те, без колебание ще го 
освежите с помощта на 
мидените черупки. Ако 
разполагате с голямо ко-
личество от тях,  ще из-
работите истински ше-
дьовър.

Раковините може да 
са не по-малко красива 
украса и за кухнята. Гос-
тите ви няма как да не 
се впечат лят от вашата 
фантазия и изобретател-
ност, ако украсите въз-
главниците на дивана с 
мидени черупки. С тяхна 
помощ ще придадете и на 
старите секции и шкафо-
ве много по-интересен 
и необичаен вид. А може 
да използвате морските 
съкровища и като декора-
ция по саксиите на расте-
нията.

Възглавничките с морски 

мотиви подхождат навсякъде

Дори и кухнята  

е място за мечти

Като в каютата на капитан Немо, а в дъното е салонът с билярда
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ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Наименование: „Изграждане на вътрешна водопроводна мре-
жа на с. Ярджиловци, община Перник”

Наименование: „Реконструкция и доизграждане на канализация 
по улици в град Горна Оряховица – ул. „Юмрукчал”, ул. „Добри Чинтулов”, 
ул. „Козлодуй”, ул. „Тунджа”, и реконструкция на Профил 112 по ул. „Хаджи 
Димитър”, ул. „Пирот” и ул. „Ал. Стамболийски”

Наименование: „Основен ремонт на местни пътища и улици 
в община Кирково”

Възложител: Община Перник
Описание: Изграждане на вътрешна во-

допроводна мрежа на с. Ярджиловци, община 
Перник. Дейностите по изпълнение общест-
вената поръчка включват: • Изграждане на 
главни клонове I, II и III. • Изграждане на вто-

ростепенни клонове. • Изграждане на сград-
ни водопроводни отклонения. • Предвижда 
се изпълнението на строителните работи 
да се осъществява съгласно техническите 
спецификации на възложителя и изготвен от 
изпълнителя работен план и линеен график.

Oсн. предмет: 45231300 – Строителни и 
монтажни работи по общо изграждане на 
преносни водопроводи и канализация 
Прогнозна стойност: 2 414 484 лв.
Технически възможности: Изискуеми до-
кументи и информация: 1. Участниците 
представят списък-декларация на ръковод-
ните и технически лица – Приложение № 
11, автобиография във формат по образец 
Приложение № 12 и документи, удостоверя-
ващи обстоятелствата в нея (официални 
документи, удостоверяващи образование-
то, професионалната квалификация и стажа 
на лицата, отговарящи за изпълнението на 
поръчката, с приложени заверени копия на 
дипломи за завършено образование, удос-
товерения за вписване в професионалните 
регистри, сертификати, трудови или граж-
дански договори, трудови или осигурителни 
книжки), както и декларация за разположение 
на експерт по образец Приложение № 13. За 
позиции по т. 1.3 и т. 1.4.5 е допустимо съв-
местяване на позициите. 2. Участниците 
представят заверено копие от сертифика-
тите за внедрени системи ISO 9001:2008, 
ISO 14001:2004 и BS.OHSAS 18001:2007 или 
еквивалентни, както и представяне на дру-
ги доказателства за еквивалентни мерки 
за осигуряване на качеството, опазване на 
околната среда и осигуряване на безопасни 
и здравословни условия на труд. Сертифика-
тите трябва да са издадени от независими 
лица, които са акредитирани по съответ-
ната серия европейски стандарти от Из-
пълнителната агенция „Българска служба 
за акредитация” или от друг национален 
орган за акредитация, който е страна по 
Многостранното споразумение за взаимно 
признаване на Европейската организация за 
акредитация за съответната област, или да 
отговарят на изискванията за признаване, 
съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за национал-
ната акредитация на органи за оценяване 
на съответствието. 3. Списък по образец 
(Приложение № 10), съдържащ описание на 
основните изпълнени договори в зависимост 
от датата, на която участникът е започ-
нал дейността си, придружен от препоръки 
за добро изпълнение за по-важните обекти. 
В препоръките задължително се посочват 

наименованието на възложителя, общата 
стойност на договора, датата и мястото 
на строителството, стойността на подоб-
ния вид работи, изпълнени от участника, 
както и дали изпълнението е професионално 
и в съответствие с нормативните изиск-
вания, адрес и телефон за контакт с подпи-
салия препоръката. 4. Участникът пред-
ставя списък-декларация на техническото 
оборудване по образец (Приложение № 14) 
и копия на документи, които доказват соб-
ствеността на оборудването или от които 
произтича правото на участника да ползва 
оборудването. Кандидат или участник може 
да използва ресурсите на други физически 
или юридически лица при изпълнение на по-
ръчката, при условие че докаже, че ще има на 
свое разположение тези ресурси. 5. Заверено 
копие на валидно удостоверение от КСБ или 
декларация, посочваща ЕИК и точно наиме-
нование на юридическото лице, от участни-
ка за вписване в Централния професионален 
регистър на строителя за изпълнение на 
СМР от Правилника за реда за вписване и 
водене на ЦПРС или за чуждестранни лица 
съответен еквивалентен документ или 
декларация от компетентните органи, съ-
гласно националния му закон за вписването 
на лицето в съответен професионален ре-
гистър на държавата, в която е установен, 
допускащ, съгласно законодателството на 
държавата, в която лицето е установено и 
осъществява дейността си, извършване на 
строителните работи – обект на насто-
ящата обществена поръчка, придружени с 
превод на български език.
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в месеци: 12
Срок за получаване на документация за 

участие: 04.04.2014 г. Час: 16:30
Срок за получаване на оферти или заяв-

ления за участие: 11.04.2014 г. Час: 16:30
Отваряне на офертите: Община Перник, 
ет.1, Заседателната зала 
Дата: 14.04.2014 г. Час: 10:00
За контакти: инж. Ема Махайлова
Факс: 076 603890
Адрес: пл. „Св. Иван Рилски” №1А
Адрес на възложителя: www.pernik.bg 
Телефон: 076 684277

Възложител: Община Кирково

Описание: При изпълнение на поръчка-
та ще се извършва ремонт и асфалтиране 

на пътища от общинската пътна мрежа. 
Предвидени видове работи за изпълнение – 
ремонт на пътно платно, цялостно асфал-
тиране на пътно платно.

Oсн. предмет: 45233000 – Строителни 
работи по изпълнение на основа на пътна 
настилка и настилка на пътища 
Прогнозна стойност: 1 282 327 лв.
Технически възможности: Изискуеми доку-
менти и информация: 1. Списък на основни-
те договори с предмет, сходен с предмета 
на поръчката, изпълнени през последните 3 
години. Списъкът трябва да съдържа най-
малко: предмет на договора, стойност, 
датата на започване и приключване. Ко-
гато участникът е обединение, списъкът 
е общ за договорите, сключени от всеки 
от участниците, като в отделна колонка 
трябва да се посочи членът в обединение-
то, който е бил страна по договора. Препо-
ръките трябва да посочват стойността, 
датата и мястото на строителството, 
както и дали то е изпълнено професионално 
и в съответствие с нормативните изиск-
вания. 2. Списък на ръководните служите-
ли, техническите лица, лицата, които ще 
ръководят строителния процес при изпъл-
нение на поръчката. 3. Копие от валидно 
удостоверение за регистрация в Камарата 
на строителите за вписване в Централ-
ния професионален регистър на строи-
теля за съответната категория строеж, 
отговаряща на предмета на настояща-
та обществена поръчка, или в случай че 
участникът е чуждестранно лице – екви-
валентен документ в нотариално завере-
но копие, придружен с превод на български 
език. Обстоятелството може да бъде до-
казано и чрез декларация, подписана от 
участника, в случаите когато, съобразно 
националния закон, дейността не изисква 

вписване в специален регистър. 4. Копия 
от следните сертификати: • ISO 9001:2008 
Сертификат за управление на качеството 
за дейностите или еквивалентен. • BS 
OHSAS 18001:2007 Системи за управление 
на здравето и безопасността при работа 
или еквивалентен. • ISO 14001:2004 Сис-
теми за управление на околната среда или 
еквивалентен. 5. Списък на техническото 
оборудване, с което разполага участникът 
за изпълнение на обществената поръчка, в 
съответствие с изискванията на насто-
ящата документация, съдържащ и кратко 
описание на техническите спецификации 
на съответната машина/оборудване с цел 
удостоверяване съответствието с изис-
кванията на възложителя, придружен от 
документи за собственост/валиден дого-
вор за финансов лизинг или валиден договор 
за наем на всяка една машина/оборудване, 
включени в списъка.
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в месеци: 4
Срок за получаване на документация за 

участие: 07.04.2014 г. Час: 17:00
Срок за получаване на оферти или заяв-

ления за участие: 14.04.2014 г. Час: 17:00
Отваряне на офертите: Малката зала на 
ОбА – Кирково, ул. „Дружба” № 1, ет. 2
Дата: 15.04.2014 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: Община Горна Оряховица
Описание: Проектът обхваща реконструк-

ция и доизграждане на второстепенна улична 
канализационна мрежа по улици в град Горна Оря-
ховица – ул. „Юмрукчал”, ул. „Добри Чинтулов, ул. 
„Козлодуй”, ул. „Тунджа”, и реконструкция на Про-
фил 112 по ул. „Хаджи Димитър”, ул. „Пирот” и ул. 
„Ал.Стамболийски” с обща дължина 1525 м. Нова-
та улична канализация ще се изпълни от гофри-

рани полипропиленови тръби с гладка вътрешна 
и оребрена външна повърхност с коравина SN 8, 
с диаметри Ф 300 мм, Ф 400 мм, Ф 500 мм, Ф 600 
мм и Ф 800 мм. Канализацията ще бъде положе-
на върху пясъчна възглавница. Обратният насип 
на изкопа ще бъде изпълнен съгласно приложен 
детайл. Предвижда се реконструкция и доизграж-
дане на 1525 м дренажна канализация от перфо-
рирани бетонни тръби Ф 200 мм.

Oсн. предмет: 45000000 – Строителни и мон-
тажни работи 
Прогнозна стойност: 928 693,91 лв.
Общо количество или обем: Предвижда се из-
граждането на 1525 м улична канализация. Нова-
та улична канализация ще се изпълни от гофри-
рани полипропиленови тръби с гладка вътрешна 
и оребрена външна повърхност с коравина SN 8, 
с диаметри Ф 300 мм, Ф 400 мм, Ф 500 мм, Ф 600 
мм и Ф 800 мм. Предвидени са общо 35 бр. улич-
ни ревизионни шахти от сглобяеми елементи и 
една монолитна правоъгълна шахта със скок. Ще 
се изградят 37 бр. единични улични оттоци и 
33 бр. двойни улични оттоци. Отделните видо-
ве работи са заложени в количествена сметка, 
неразделна част от настоящата обществена 

поръчка и обявлението.
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в месеци: 240
Срок за получаване на документация за учас-

тие: 14.04.2014 г. Час: 16:00
Срок за получаване на оферти или заявления за 

участие: 24.04.2014 г. Час: 16:00
Отваряне на офертите: Община Горна Оряхо-
вица, зала 114 
Дата: 25.04.2014 г. Час: 10:00
За контакти: Миглена Петкова - старши юрис-
консулт
Факс: 0618 60203
Адрес: пл. „Георги Измирлиев” № 5
Телефон: 0618 60501
E-mail: go_op_104@abv.bg

На 30 март 2014 г. се навършват 20 години от учредяването на Българска браншова 
камара „Пътища”.
За честването на събитието Камарата организира тържествено мероприятие, кое-
то ще се състои на 8.04.2014 г. в „Кемпински Хотел Зографски“, зала „София Гранд“  
от 19:30 ч.
Цени на кувертите: до 14.03.2014 г. – 120.00 лв. на човек

 от 14.03.2014 г. до 02.04.2014 г. – 150.00 лв. на човек

За доброто настроение на гостите има подготвена богата музикална програма.
Информация за мероприятието 

на интернет страницата на ББК „Пътища“ www.bgroads.com
За контакт: инж. Андриана Георгиева – изпълнителен директор

Тел. 02 952 30 36, GSM 0887 444 152, e-mail: bbcroads@gmail.com; bbcroads@bgroads.com

БЪЛГАРСКА БРАНШОВА КАМАРА „ПЪТИЩА”

ЧЕСТВА ЮБИЛЕЙ – 

20 ГОДИНИ ОТ ОСНОВАВАНЕТО СИ

Само до 17 април!
Плащате 
една реклама - 
публикувате две!

За контакти: 0888 55 39 50, 0884 20 22 57 
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Програмата на НАСА е в последната си фаза

Страницата 
подготви 
Людмил Митакев

На 1 ноември 2016 г. 
ще бъде първият полет на 
наследника на митични-
те совалки на САЩ, обяви 
Националната агенция за 
космически изследвания на 
страната (НАСА). Преди 
около две години органи-
зацията съобщи, че заде-
ля 1,1 млрд. долара за три 
компании – Boeing, SpaceX 
и Sierra Nevada Corporation 
(SNC) Space Systems. Те 
трябваше да създадат 
нови космически летател-

ни апарати, които да рабо-
тят на принципа на пенси-
онираните вече совалки.

SNC Space Systems ин-
формира, че разработката 
й достига до финалните 
етапи и вече има гото-
ва дата за първия засега 
безпилотен полет. Лета-
телният апарат се казва 
Dream Chaser. Той ще бъде 
изведен в орбита чрез 
ракета Atlas V от космод-
рума Кейп Канаверъл във 
Флорида.

D re a m  C h a s e r  щ е 
трябва да изпълни полет 
в орбита и след това да 
се приземи успешно. Ще 

последват множество 
анализи на всеки детайл. 
Данните ще се използват 
за производството на 
бъдещата совалка. През 
2017 г. се планира да се 
извърши и първият полет 
на Dream Chaser с екипаж. 
Тя е доста по-малка и ком-
пактна спрямо предшест-
веника си. Дължината й е 
едва около 9 м спрямо над 
36 м на използваните дос-
коро. Въпреки това Dream 
Chaser ще може да събере 
екипаж от 7 души и необ-
ходимото им оборудване.

SNC Space Systems се 
надява, че чрез програма-

та си ще може да изпрева-
ри другите две компании. 
Макар НАСА да помага и на 
трите, накрая ще избере 
само един проект, който 
ще се използва за превоз 
на астронавти и оборуд-

ване до Международната 
космическа станция.

В момента американ-
ската агенция използва 
руските кораби „Съюз”. 
Наемането на едно мяс-
то в тях обаче струва на 

НАСА 70,7 млн. долара. За-
това агенцията разчита 
на наследник на своите 
совалки, който да може да 
използва многократно и на 
по-ниска цена в дългосро-
чен план.

Подготвят 

прототипа 

на бъдещите 

космически кораби 

за изпитания

Използвани ес-
тествени мате-
риали все повече 
се влагат отново 
в различни проду-
кти. Необичайно 
п ри ложе н и е  н а 
р ас т и т ел н ат а 
мазнина, остава-
ща от фритюр-
ниците, предлага 
специалистът по 
гражданско стро-
ителство от уни-
верситета във Ва-
шингтон Хайфанг 
Ван. Той е разра-
ботил оригинална 
технология за пре-
работка на олиото 
в асфалт. 

По думите на Ван, цената на 1 т асфалт, произ-
веден по неговия начин, е с 200 долара по-ниска, от-
колкото при използване на традиционния метод. Тази 
разлика в стойността би трябвало да допринесе за 
значителна икономия на средства при строител-
ството на пътища. Всяка година в САЩ се полагат 
по 30 млн. т асфалт.

Обемът на суровината, необходима за производ-
ство на материала, не се уточнява, но може да се 
предположи, че в американските ресторанти ще 
има достатъчно използвано растително масло. За 
да докаже конкурентоспособността на разработ-
ката, инженерът планира да провери на практика 
качеството й. Той ще покрие малък пътен участък 
с нея, след което наблюдателите ще могат да срав-
нят издръжливостта й в сравнение с обикновения 
асфалт.

Отдалече самолетът 
прилича в тялото на кит, 
а отпред напомня повече 
за морска котка или сепия, 
защото корпусът изглеж-
да плосък. Това е револю-
ционното предложение на 
испанския дизайнер Оскар 
Виналс за създаването на 
най-големия пътнически 
аероплан в света. Негови-
ят AWWA Sky Whale конку-
рира досегашния първенец 
Airbus A380, но е значител-
но по-ефикасен.

В творението си Ви-
налс е вложил нова, по-
различна концепция за 
самолетите. Вместо от 
птица той е взел своето 
вдъхновение от най-голе-
мите морски бозайници. 
Небесният кит ще може 
да побира около 755 път-
ници в зависимост от 
конфигурацията на трите 
си етажа. Първа класа е 
разположена на най-висо-
кото място, с гледка към 
небето. На втория етаж е 
бизнес класата, а най-от-
долу – икономичната.

Дизайнът на машина-
та е отличителен. Нео-
бичайната визия обаче 
е съвсем целенасочена. 
„Конструкцията намалява 
значително въздушното 
съпротивление, теглото 
и консумацията на гори-
во“, твърди Виналс. Той 
допълва, че неговият са-

молет отделя значително 
по-малко вредни емисии 
от двигателите и е по-
безшумен. 

Sky Whale ще е израбо-
тен по нови технологии. 
Неговият корпус ще може 
да се самопоправя в случай 
на леки повреди. Фюзела-
жът ще е двоен, а прозор-
ците ще имат функцията 
и на екрани с виртуална 
реалност. На покрива на 
самолета пък ще има мик-
росоларни панели за гене-
риране на електричество. 
Той ще разчита и на т.нар. 
активни крила. Те ще бъ-
дат по-дълги от типични-
те, които се използват в 
момента. Освен това ще 
имат активна система 
за управление на въздуш-
ния поток, включително 
специално инсталирани 
турбини, които да прена-

сочват въздуха при турбу-
ленции и същевременно да 
генерират електричест-
во. Крилата практически 
заобикалят основната 
част на фюзелажа, като 
се придържат към него 
чрез малки плоскости. 
Идеята е, че при случай на 
инцидент те ще могат да 
се отделят от основния 
корпус и да поемат енер-
гията на удара, като пред-
пазят пътниците.

Самите двигатели на 
самолета също са нетра-
диционни. Те са хибридни 
и общо четири, като мо-
гат да работят както с 
гориво, така и с електри-
чество. Двигателите ще 
са на подвижни рамена и 
ще могат да се извъртат 
на 45 градуса при кацане и 
излитане. „Това ще намали 
значително необходимата 

дължина на пистата, за да 
може Sky Whale безопасно 
да се приземява и отли-
та“, допълва Виналс.

Дизайнерът признава, 
че повечето технологии 
в момента не са особе-
но удачни за аероплани и 
проекти от такъв мащаб. 
Според него обаче всич-
ко е постижимо в близко 
бъдеще. Той не се наема 
с прогнозна цена на Sky 
Whale, но смята, че кон-
цепцията му е реалистич-
на и е базирана на години 
проучвания.

Според Марк Дрела – 
професор по аеронавтика 
и астронавтика към Ма-
сачузетския технологичен 
институт, налагането на 
изцяло нова концепция ще 
е много трудно. Самоле-
тите изглеждат така, 
както изглеждат в мо-
мента, не заради стилис-
тично решение, а почти 
изцяло заради технически 
причини. Формата следва 
функцията, затова кон-
цепцията на Виналс е по-
скоро дизайнерска. Основ-
ната пречка пред нейното 
приемане от производите-
лите ще е доказването на 
сигурността на Sky Whale. 
Безопасността е един от 
най-важните фактори при 
самолетите и с годините 
са се развили и наложили 
определени стандарти. 

В тялото – като кит, а отпред – като морска котка

Инж. Ван показва биоасфалта

Два екипа от най-стария университет в 
САЩ – Харвард, създадоха прозрачно покритие, 
вдъхновено от природата. То прави обикнове-
ното стъкло здраво, самопочистващо се и не-
вероятно хлъзгаво.

Иновацията може да се приложи за напра-
вата на издръжливи и устойчиви на надраск-
ване лещи за очила, самопочистващи се про-
зорци, соларни панели и нови устройства за 
медицинска диагностика, коментира ръково-
дителят на изследванията д-р Джоана Айзън-
бърг. Новото покритие е базирано върху техно-
логия, която тя и нейният екип наричат SLIPS  
(съкратено и преведено от „Хлъзгави, изпъл-
нени с течност порести повърхности“). Тя е 
вдъхновена от стратегията на вид месоядно 

растение, което привлича насекомите върху 
своята свръххлъзгава повърхност. Така те по-
падат в капан и биват изядени, без да могат 
да се измъкнат.

Благодарение на това стъклото е силно 
устойчиво на надраскване и напълно прозрач-
но. За разлика от досегашните материали, 
които отблъскват предимно вода и водни 
разтвори, SLIPS е ефикасно и срещу различни 
масла и лепкави течности със захар. Към него 
не могат да се закрепят дори бактериалните 
филми, образуващи плака.

Всички тези достойнства го правят добър 
вариант за комерсиален материал, който ще 
спомогне стъклата да са почти неуязвими към 
природните стихии и към замърсяване.

Кръстовището на булевард „Триумфален” и авеню „Улие” в Кинша-
са, Конго, бе обзаведено с нова придобивка - двойка пътни полицаи 
роботи. Големите машини са заместили както светофарите, така и 
униформените служители. На пръв поглед тези роботи не изглеждат 
особено впечатляващо. Те имат съвсем основни форми и наподобя-
ват големи тенекиени кутии, към които са добавени ръце. Високи са 
по 2,4 м, изработени са от алуминий и неръждаема стомана, която 
трябва да ги защитава от променливото време. Подобно на истински 
полицаи, те също носят слънчеви очила, въпреки че изобщо нямат очи. 
Следят трафика чрез няколко камери, поставени по телата им, които предават уловена-
та информация към център за контрол и анализ на пътно-транспортните произшествия.

„Ние сме бедна държава и правителството ни се нуждае от пари. Ако някой шофьор 
не зачете правилата, защото срещу него стои просто една машина, той ще бъде гло-
бен“, обяснява създателят на проекта Айзия Терези от Висшия институт по приложни 
технологии, добавяйки, че местните участници в движението приемат роботите из-
ненадващо добре.
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Над 19 300 куб. м бе-
тон, излети за 19 часа в 
центъра на Лос Андже-
лис, е новият строителен 
рекорд. Той вече е регис-
триран в „Гинес”, като 
надминава предишното 
постижение с едва 182 
куб. м. Старият рекорд е 
поставен при изграждане-
то на Венецианския хотел 
и казино в Лас Вегас през 
1999 г.

Материалът за ново-
то постижение е послужил 
за основите на сградата 
New Wilshire Grand Тower, 
която по план трябва да 

е висока 73 етажа. „Той е 
дос тавен на обекта от 
200 камиона, които са на-
правили общо над 2100 кур-
са“, обяснява говорителят 
на проекта Шон Росал. 

Строителите очак-
ват основите да изсъх-
нат за около две седмици, 
по време на които водата 
ще бъде изпомпвана през 
вградени в конструкцията 
тръби.

Бъдещата кула е про-
ектирана да  има 900 
луксозни хотелски стаи, 
офиси с обща площ 37 200 
кв. м, а също и търговски 

площи. Тя трябва да бъде 
завършена през 2016 г. 
и да приеме първите си 
обитатели в началото 
на 2017 г. Проектът е на 
обща стойност 1 млрд. 
долара и се финансира от 
Корейските авиолинии. 
Компанията притежаваше 
и старата сграда Wilshire 
Grand, която беше разру-
шена, за да се отвори мяс-
то за новата постройка.

Бъдещата New Wilshire 
Grand Тower ще се извися-
ва на 335 м над земята, 
което ще я направи най-
високата на запад от Ми-

сисипи. В момента това 
първенство се държи от 
U.S. Bank Tower, която се 
намира на няколко пресеч-
ки от нея в центъра на 
Лос Анджелис.

„Гордея се най-много 
с факта, че по време на 
това изключително из-
пълнение няма нито един 
наранен работник. С тол-
кова много строители и 
камиони операцията може 
да бъде изключително 
опасна, ако нямаш добър 
план за действие“, обясня-
ва ръководителят на обек-
та Майкъл Маркесано.

Президентът Обама планира 320 млрд. долара за магистрали

Страницата 
подготви 
Людмил Митакев

Америка е на колела 
или в самолета. Една от 
най-пътуващите нации 
желае подобряване на 
инфраструктурата. За-
това президентът Барак 
Обама планира правител-
ството да инвестира 320 
млрд. долара в магистра-
ли и жп линии. Наскоро 
той представи четириго-
дишен план за подобрява-
не на пътните артерии. 
Финансирането трябва 
да бъде осигурено чрез да-
нъчната реформа, затова 
се очакват тежки дебати 
в Конгреса. 

Срокът за подновява-

нето на федералното фи-
нансиране на програмите 
в транспорта изтича на 
30 септември. Тогава пре-
кратява дейността си и 
специалният фонд за ма-
гистралите. Той се попъл-
ва от налозите, с които 
се облагат горивата, но 
те не са достатъчни за 
мащабните проекти. 

Планът на президента 
включва изграждането на 
нови аутобани и трасе-
та за високоскоростни 
влакове, както и ремонт 
и възстановяване на пъ-
тища, мостове и железо-
пътна инфраструктура. 
Предложението, което 
се основава на реформа 
на данъчната система 
за финансиране, не се оч-

аква да получи лесно одо-
брението на Конгреса. 
Законодателният орган 
има срок до 30 септември 
да гласува подновяване на 
федералното финансиране 
на програмите за обновя-
ване на транспортната 
мрежа и ако не го напра-
ви, амбициозният план на 
админис трацията е обре-
чен на провал. Обама пре-
дупреди, че ако това се 
случи, много строежи ще 
бъдат замразени и без-
работицата ще се уве-
личи. Той обяви и конкурс 
за отпускане на субсидии 
в размер на 600 млн. до-
лара за инфраструктурни 
проекти, като парите се 
осигуряват от частния 
сектор, от щатските и 

местните влас ти. Това 
е шести кръг на про-
грамата „Инвестиции в 

транспортната инфра-
структура, подпомагащи 
икономическото възста-

новяване” (TIGER). По нея 
са финансирани 270 обек-
та с 3,5 млрд. долара. 

Авторитетното издание Architects’ Journal покани 
шест известни британски архитектурни студиа да 
представят свои проекти за градски чешми на раз-
лични места в Лондон. Те ще бъдат разположени в 
районите Кенсингтън, Сохо и Саут Банк. Всяка от 
тях ще съдържа компоненти от съвременна турска 
керамика, като целта е така да се направи връзка с 
традицията на отоманските мраморни чешми, ма-
сово изграждани в Османската империя през ХVII в. 
„Някога те са били място за срещи на хората и там 
са се събирали представители на различни социални 
групи“, обяснява архитектът по програмата Сафет 
Кая Бекироглу.

Проектът на Zaha Hadid Architects наподобява 
конзола с навес, който тръгва нагоре директно от 
коритото на чешмата. Идеята на Studio Weave е в 
специална конструкция да се вградят множество на 
брой поставки за цветя, които да се напояват от те-
чащата вода. Eric Parry Architects предлагат вариант, 
в който има място за вестникарска будка или маши-
на за напитки и закуски. Предложението на Hopkins 
Architects пък представлява навес, а от екипа на сту-
диото обясняват, че намерението им е било да създа-
дат място, където да се събират хората.

Шестте проекта бяха представени в Building 
Centre в Лондон. Предстои решението на местните 
власти за изграждането им.

Единствената жена, носител на наградата „Притцкер“, но-
беловото отличие в архитектурата – Заха Хадид, завърши про-
ект за небостъргач, който „изчезва” през нощта. Ефектът се 
дължи на празното пространство в центъра на конструкцията 
и специалната фасада, която абсорбира почти напълно свет-
лината. Кулата Opus Tower в Дубай трябва да бъде завършена 
през 2016 г.

„Идеята беше да създадем извивки и отвори с изглед към 
града и неговите забележителни сгради, които се намират наб-
лизо“, коментира Заха Хадид. „Исках това да бъде огромен прозо-
рец към града и така дойде идеята за празното пространство“, 
допълва тя. Проектът беше представен още през 2007 г., преди 
икономическата криза, но досега така и не беше реализиран.

В мултифункционалната сграда ще се помещава първият 
Melia hotel в Близкия изток. Opus Tower ще има 21 етажа и ще е 
достъпен през четири различни входа. 

Френското архитек-
турно студио V incent 
Callebaut  Arch i tectures 
демонстрира  отново 
пристрастието си към 
проекти за устойчиво 
строителство. По техни 
планове в Китай, близо 
до езерото Дианчи в град 
Кунмин, ще се строи ком-
плексът „Ароматни гради-
ни”. Той е разположен вър-
ху площ от 90 хил. кв. м и 
предвижда изграждането 
на 45 вили. Планът обаче 
цели създаването не прос-
то на нови постройки, а 
чрез архитектурната 
среда да се създадат доб-
ри съседски отношения 
между наемателите с по-
мощта на общи зеленчу-
кови площи и градини без 
огради.

Комплексът  освен 
това ще произвежда дос-
татъчно енергия, за да 
задоволи нуждите на жи-
веещите там. Обитате-
лите ще могат да полз-
ват електровелосипеди, а 
също и електрокари, които 
ще могат да бъдат преза-

реждани от фотоволтаич-
ни клетки, поставени на 
покривите. Мястото ще 
е снабдено с контейнери 
за компост. Той ще се из-
ползва като естествен 
тор за овощните градини, 
а отходните води ще се 
пречистват анаеробно от 

реактор с биоорганизми. 
Водата от баните и кух-
ните също ще се ползва за 
поливане на градините.

В „Ароматни градини” 
ще има три види вили, 
наречени Mobius Vi l la, 
Mountain Villa и Shell Villa. 
Първите ще са във форма-
та на огромно китайско 
ветрило, ориентирано в 
посока изток и запад. В 
центъра на постройката 
има спираловидно стълби-
ще, което води да всички 
помещения. Mobius Villa ще 
има два вътрешни двора – 
единият озеленен, а дру-
гият с езеро. Shell вилите 
ще бъдат повдигнати над 
земята чрез шест стома-
нени стълба, като целта е 
да се използва вятърната 
енергия. 
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ФИЛМ НА СЕДМИЦАТА

КНИГА НА СЕДМИЦАТА

Страницата подготви 
Мартин Динчев

Нежната представителка на ал-
тернативния рок Тори Еймъс ще из-
несе първия си концерт у нас на 20 
юни в зала 1 на НДК. Една от най-от-
крояващите се съвременни лайв из-
пълнителки ще представи предсто-
ящия си студиен албум Unrepentant 
Geraldines.

Определяна от списание Rolling 
Stone като „един от 5-те най-добри 
музиканти на живо в света", много-
кратно е номинирана за наградите 
„Грами" и на MTV за хитове като 
Crucify, Cornflake Girl,  Silent All These 
Years, God, Caught a Lite Sneeze, Spark, 
А Sorta Fairytale и много други.

Тори Еймъс започва да свири и 
композира на пиано едва на 5-годиш-
на възраст. Няколко години по-късно 
вече може да се похвали с редовни 
клубни участия и първи сингъл през 
1980 г. През 1986 г. тя създава група-
та Read заедно с барабаниста Мат 
Соръм,  който по-късно става част 
от Guns N 'Roses и Velvet Revolver. 

Бандата издава само един албум, 
след което се разпада. Тори решава 
да продължи сама, като през 1992 г. 
излиза и първият й солов албум - Little 
Earthquakes, който бележи началото 
на световния й успех. През следва-
щите няколко години американката 
разширява кръгозора на музиката си. 
Излизат албуми като Boys For Pele, 
записан в църква, Choirgirl Hotel и To 
Venus and Back, в които  експеримен-
тира с електронното денс звучене. 
В Strange Little Girls тя представя ка-
въри на песни в оригинал, написани и 
изпълнени от мъже, но интерпрети-
рани и пречупени през светогледа на 
жени, както и Scarlet 's Walk, който 
Еймъс определя като представяне на 
другото й „Аз“. 

В края на 2011 г. певицата, текст-
описка и композиторка издаде и пър-
вия си албум с класическа музика Night 
of Hunters. Той е  трибют към велики-
те композитори Бах, Шопен, Дебюси, 
Гранадос, Сати и Шуберт. Две години 
по-късно идва и друг амбициозен про-
ект – мюзикълът The Light Princess. 
Творбата е номинирана за най-добър 

мюзикъл на 2013 г. от престижните 
английски награди за театрално изку-
ство Evening Standard Drama UK.

Тори Еймъс е от малкото алтър-
натив рок артисти, които използват 
пианото като основен инструмент.  
Именно благодарение на умелото и 
изкушаващо преплитане на неговия 
звук със своя глас тя създава уникал-
ни акустични кавъри на паметни рок 
парчета като Smells like Teen Spirit 
на Nirvana,  Karma Police на Radiohead, 
Losing My Religion на R.E.M и др.

Билетите за концерта  могат 
да бъдат намерени в мрежите на 
Ticketportal и Eventim. Те са от 40, 50 и 
60 лв., a само 50 броя VIP стикера за 
90 лв. ще бъдат пуснати за най-голе-
мите фенове на певицата.

Списание Rolling Stone я определя като един 
от 5-те най-добри изпълнители на живо в света

Поети и философи раз-
съждават по въпроса за ин-
тровертността и екстра-
вертността още от древни 
времена. Двата типа тем-
перамент присъстват в 
трудовете на елински и 
римски лекари, в Библията, 
а някои специалисти по ево-
люционна психология пък 
смятат, че интроверти и 
екстраверти има не само 
сред хората, но и в живо-
тинското царство.

След като Карл Густав 
Юнг публикува знаменития си труд „Психологически 
типове“ през 1921 г., тези понятията добиват изклю-
чителна популярност. Днес те са сред най-разисква-
ните теми в сферата на личностната психология, 
които будят любопитството на стотици изследо-
ватели. В зависимост от това към кой тип темпе-
рамент се причислявате, се определят и изборът ви 
на професия, с какви хора дружите и какви партньори 
подбирате, как предпочитате да изкарвате свободно-
то си време, как завързвате разговор, как се справяте 
с разногласията, как показвате обичта си, дори какви 
грешки допускате в живота и дали се учите от тях, 
или ги повтаряте.

В книгата „Тихите“ (с подзаглавие „Силата на ин-
тровертите в свят, който не млъква“) американката 
Сюзан Кейн също разисква надълго и нашироко тема-
та за интровертите и екстравертите. Бившата ад-
вокатка на „Уолстрийт” обръща внимание на въпроса 
за налагания като модел на поведение в обществото 
екстравертен темперамент, който може да е изклю-
чително привлекателен, но сякаш се е превърнал в 
„потискаща мяра, към която повечето хора се чувст-
ват длъжни да се придържат“. Кейн допълва: „Все пак 
ние грешим, като прегръщаме тъй безрезервно „екс-
травертния идеал“. Някои от най-великите ни идеи, 
творби и изобретения – от теорията за еволюцията 
до слънчогледите на Ван Гог и персоналния компютър 
– са дело на тихи хора на мисълта, които са умеели 
да се вглеждат във вътрешния си свят и да виждат 
скритите в него съкровища.“

В „Тихите“ авторката прави опит да обори насло-
еното от години в обществото схващане, че интро-
вертите са задължително срамежливи и потиснати, 
а екстравертите са на всяка цена енергични хора с 
лидерски способности, които обичат да бъдат в цен-
търа на вниманието. Кейн подчертава, че според мно-
зина изследователи има както спокойни екстраверти, 
така и притеснителни (или импулсивни), и съответно 
обратното.  „Интровертността – и близките до нея 
чувствителност, сериозност и срамежливост, днес 
се смятат за „неправилни“ качества, което е изклю-
чително грешно. Интровертите в обществото на  
„екстравертния идеал“ са като жените в един мъжки 
свят: пренебрегвани заради нещо, което е част от 
тяхната същност”, добавя Кейн. 

Guns N' Roses ще издадат концертен филм в 3D 
формат в началото на април. Appetite For Democracy 
е заснет по време на шоуто на легендарната банда 
в The Joint at Hard Rock Hotel & Casino през ноември 
2012 г. Събитието отбелязва 25 години от издава-
нето на албума на Аксел Роуз и компания Appetite For 
Destruction.

Филмът, който ще бъде с продължителност 2 часа 
и 47 минути, ще бъде показан в кината, както и изда-
ден на стандартните домашни формати - DVD, 3D Blu-
ray DVD, Deluxe 2CD+DVD. Вариантите ще включват 
не само цялото шоу, но и интервюта с музикантите, 
3D фото галерия и 5,1 съраунд звук.

Междувременно обаче феновете на групата тръ-
пнат в очакване кога ще се появи следващият сту-
диен албум на Guns N’ Roses. Тяхното нетърпение бе 
подхранено и от изказването на китариста Ричард 
Фортус, че новата творба на бандата е почти гото-
ва, но не е ясно кога ще види бял свят. 

Последният засега студиен албум на Guns N' Roses 
- Chinese Democracy, се превърна в най-скъпия в исто-
рията, след като създаването му костваше повече от 
13 милиона долара. 

Борейки се да предпази семейния гараж от фалит и 
закриване, механикът Тоби Маршъл (Арън Пол), чиято 
страст са мощните автомобили, е принуден да приеме 
за свой партньор богатия и арогантен бивш NASCAR 
състезател Дино Брустър (Доминик Купър). И точно ко-
гато предстояща крупна сделка с брокер на автомобили 
сякаш ще реши проблемите на Тоби, Дино го натопява за 

престъпление, което не е извършил. Случаят го изпраща 
в затвора, а неговият партньор узурпира и разширява 
бизнеса му на запад.

Две години по-късно Тоби излиза на свобода, изпълнен 
с желание за отмъщение. Той е наясно, че единственият 
му шанс да елиминира от пътя си Дино е да го победи 
в състезание, известно като „Де Леон” - абсолютния 
връх в света на незаконните гонки с автомобили. За да 
стигне навреме за надпреварата обаче, Тоби трябва да 
се впусне в експлозивни екшън приключения, включващи 
преследвания с ченгета от единия до другия край на 
Америка. Задачата му може и да изглежда невъзможна, 
но той има зад гърба си свой екип и най-вече изобрета-
телната Джулия...

Италианският директор Паоло 
Сорентино, който получи „Оскар“  и 
„Златен глобус“ за последния си филм 
„Великата красота” (Най-добър чуж-
доезичен филм), ще работи заедно с 
Майкъл Кейн по нов проект.

Лентата носи заглавието In the 
Future и по думите на режисьора пред-
ставлява „личен, интимен филм за 
приятелството между две възрастни 
души”. Сорентино е споделил новината 

пред италианската медия La Republica. 
Лентата ще бъде снимана на Ботуша 
и съставът ще е предимно от мест-
ни актьори, като изключениe прави 
80-годишната британска кинолегенда 
Майкъл Кейн.

Сорентино ще се опита да пред-
стави In the Future на фестивала в Кан 
през 2015 г. Все още не е известно 
дали в бъдещия филм ще участва лю-
бимецът на режисьора - италианският 

актьор Тони Сервило.
Последният филм с участието на 

Майкъл Кейн е очакваният Interstellar, 
където британецът си партнира с 
Кристофър Нолан. В рамките на запо-
чналия София филм фест освен преми-
ерата на „Великата красота” зрители-
те ще могат да видят още два филма 
на Паоло Сорентино: „Това е мястото!” 
от 2011 г. и „Последствията от любо-
вта” от 2004 г.

В раздел „Репортажна фотография” на конкурса „Снимка на 

годината – България 2013” е номиниран фоторепортерът на 

в. „Строител“ Денис Бучел за творбата си „Годишен отчет 

на президента на Р България”. Тази година в надпреварата 

участват 249 автори с 2425 единични творби. Наградите 

ще бъдат обявени по време на официалното откриване на 

изложбата на конкурса в Националната художествена галерия
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Светослав Загорски

Март е един от най-
подходящите месеци за 
екскурзия до далечно Мек-
сико. Хората, които оби-
чат едновременно мис-
тичността и красотата 
в архитектурата, трябва 
непременно да отделят 
поне два дни от своята 
обиколка на град Мерида. 
Това е столицата на полу-
остров Юкатан, а именно 
през март там се провеж-
да най-големият карнавал.

Тя е разположена близо 
до бреговете на Мексикан-
ския залив и гледа точно 
срещу Ню Орлиънс, осно-
вана е преди повече от 4 
века от испанския конквис-
тадор Франсиско де Мон-
техо. Той избрал място, 
където преди са живели 
древните маи. Селището 
на местните се наричало 
Ичканзиху, което в превод 
означава Градът на хълмо-
вете. Основаното от кон-
квистадорите населено 
място получило името на 
едноименното в Испания – 
Мерида. 

Така още от създава-
нето си то де факто е 
доминирано от испанска-
та култура и колониал-
ния архитектурен стил, 
преплетени с всевъзмож-
ни елементи, останали 
от културата на маите. 
Старинните камъни, пъл-
ни с рисунки на местните, 
са използвани, за да се по-
строят сгради. Те могат 
да се видят от туристи-
те и сега по стените на 
катедралата. Култът към 
маите е изключително си-
лен и до ден днешен. 

Столицата на Юкатан 
е подходяща за туризъм и 
заради друга немаловажна 
причина. Тя е обявена за 
най-безопасния за живее-
не град на територията 
на Мексико. Това доприна-
ся в края на XIX в. Мерида 
да стане една от най-попу-
лярните дестинации сред 
богаташи от цял свят. 
Много от тях дори започ-
ват да живеят тук, което 
довежда до процъфтяване 
на местната икономика. 
По това време са постро-
ени разкошни сгради. Днес 
много хора реновират 
стари постройки, за да им 
вдъхнат отново живот, и 
това се отразява много 
добре на визията на града.

Атмосферата на Ме-
рида връща туристите 

векове назад. Сградите в 
испански колониален стил 
се извисяват до съвремен-
ни хотели и магазини.

Една от най-големите 
атракции е катедралата, 
която е построена през 
1598 г. Тя впечатлява с 
красиви кули, а вътре е 
статуята на Спасителя, 
която е висока 7 м. Ка-
тедралата на Мерида е 
обявена за най-голямата 
на територията на целия 
Юкатан. Неслучайно гра-
дът е едно от свещените 
места за католиците. На-
селението се гордее с ви-
зитата на папа Йоан-Па-
вел Втори, който посети 
Мерида през 1993 г. Това 
е едно от големите съби-
тия, случили се в история-
та на града.

Друга християнска за-
бележителност е църква-

та „Иглесия де Хесус”. Тя 
е построена през XVII в. и 
е изградена с материал, 
използван при строежа на 
храмовете на маите. Бли-
зо до нея се извисява ве-
личествената сграда на 
операта.

Мерида често е на-
ричана Белият град, за-
щото много от старите 
постройки са боядисани в 
бяло. 

Паласо Гранде е от-
правната точка за оби-
колка. Около него са раз-
положени почти всички 
най-големи и стари сгра-
ди с разкошна архитек-
тура. Тук е и входът към 
централния парк, който 
е друго любимо място за 
разходка.

Близо до катедралата 
е Дворецът на старата 
митрополия, където сега 
се помещава Музеят за 
съвременно изкуство. Па-
латът е конфискуван и 
възстановен по време на 
Мексиканската революция 
през 1915 г. Входът му е 
отделен от катедралата 
с красива алея – Пасажа 
на революцията, която 

води до 17 изложбени зали 
с платна на съвременни 
автори от Юкатан. В 9 
стаи на двореца е изложе-
на постоянна колекция на 

музея, а останалата част 
е за временни експозиции, 
входът е свободен.

Като се движите по 
часовниковата стрелка 

около площада, достигате 
до къщата на основателя 
на града – Casa Montejo. Тя 
е принадлежала на Фран-
сиско де Монтехо, а впо-
следствие – на неговия син 
и на племенника му, които 
носели същото име. Ведна-
га ще ви грабне тежката 
украса на фасадата в ис-
пански стил, характерен 
за времената на завладя-
ването на Америка. Тук ще 
видите лица и фигури на 
конквистадори, а редом с 
тях стоят главите на по-
бедените индианци.

В момента тук е раз-
положен офис на голяма 
банка, но все пак има дос-
тъп до фасадата и двора и 
лесно можете да си пред-
ставите как са живели 
господарите на Юкатан, и 
то до 1970 г.

В рязък контраст с те-
жестта на катедралата 
и Casa Montejo е светла-
та сграда на кметство-
то – Palacio Municipal. 
Фасадата й датира от 
XIX в., когато настъпва 
друг вид естетика в ар-
хитектурата, примесена 
с голяма доза романтизъм 
и характерна за почти 
цяла Латинска Америка. 
На втория етаж можете 
да видите заседателната 
зала на Общинския съвет и 
да се насладите на изглед 
към площада от балкона. 

В съседство на кмет-
ството е Културният цен-
тър на Мерида. Той е по-
строен през 1999 г., като 
отвън фасадата е стара, 
но вътре пространството 
е разпределено изключи-
телно модерно. В него се 
помещават много галерии, 
както и Планетариумът.

Туристите могат да по-
сетят и места, където се 
провеждат археологичес-
ки разкопки, защото около 
града често са откривани 
артефакти от времето на 
маите. В Градския музей се 
съхраняват ценни предме-

ти, които дават представа 
за живота на хората в се-
лището през вековете. Мо-
гат да се видят интересни 
находки, откривани при ар-
хеологически проучвания. 

Естественият завър-
шък на разходката тряб-
ва да бъде посещението 
на разположения близко до 
Мерида Чичен Ица – дре-
вен град, представлявал 
политически, културен и 
религиозен център, пре-
писван на цивилизацията 
на маите преди идването 
на Христофор Колумб. В 
превод на езика на мест-
ните племена името озна-
чава Кладенецът на племе-
то ица. От друга страна, 
„ица” на испански често е 
превеждано като „магьос-
ниците на водата“.

Най-вероятно градът 
е основан през VIII – IX в. 
През X в. е превзет от 
толтеките, а век по-къс-
но става столица на дър-
жавата им. През 1178 г. е 
разгромен от обединени-
те войски на три града 
държави – Маяпан, Ушмал 
и Ицмал, управлявани от 
Хунак Кел. По време на 
испанските завоевания в 
средата на XVI в. е превър-
нат в развалини.

Н а й - и н т е р е с н и я т 
обект тук е пирамидата 
Кукулкан – храмово съоръ-
жение. Вътре в нея е раз-
положен храм с две стаи. 
Височината на пирамида-
та е 30 м, а дължина на 
страните й е 55 м. 365 
стълба се издигат нагоре 
и символизират дните на 
годината. 

В храма са принасяни в 
жертва на Кетцалкоатъл 
пленени воини от вражес-
ките армии.

Днес на това място 
всяка година през есен-
ното и през пролетното 
равноденствие – 21 март 
и септември 23, може да 
гледате уникалния спек-
такъл „Пернатият змей”.

Университетът 

в Мерида

Църквата „Иглесия де Хесус”

Къщата на основателя на града

Статуята на Исус

Красивата сграда 

на кметството

Пирамидата 

в град Чичен Ица

Снимки panoramio
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Construction of the motorway is priority for the new 
programming period 

By the end of the 
year or at the latest by 
mid-2015 will  be an-
nounced tenders for 
the construction of Lot 
3 (from Blagoevgrad to 
Sandanski) of Struma 
Motorway.  Th is  was 
stated by Minister of 
Regional Development 
Desislava Terzieva at a 
forum entitled “Design of 
the road part of subsec-
tions of Lot 3 of Struma 
Motorway.” The discus-
sion was organized by 
the Bulgarian Branch 
Chamber “Roads”, Bul-
garian Branch Associa-
tion “Road Safety”and 
Bulgarian Construction Cham-
ber with the media partnership of 
“Stroitel” newspaper. The meeting 
was attended by Deputy Minister 
of Regional Development Eng. Mi-
roslav Maznev, Deputy Minister of 
Transport, Information Technology 
and Communications Petar Kirov, 
Eng. Ivan Boykov, Executive Direc-
tor of BCC, Nikolay Ivanov, Chair-
man of BBC “Roads” and of BBA 
“Road Safety”, Executive Director 

of the National Company “Strate-
gic Infrastructure Projects” Asen 
Antov, UACEG rector Prof. Dr. Eng. 
Krasimir Petrov, representatives of 
the Managing authority of Opera-
tional Program “Transport”, experts 
from Road Infrastructure Agency, 
designers, lecturers and others. 

“The construction of Lot 3 is a 
top priority for the government dur-
ing the programming period 2014 – 
2020”, said Minister Terzieva. The 

route will pass through Kresna gorge 
and is the most severe and difficult 
stretch of the motorway because of 
the need to build a 15-km tunnel. 
“The facility will have two tubes with 
two lanes in each direction. The to-
tal length of the section is about 
65 km and has an estimated value 
of BGN 1.7 billion. For completion of 
the motorway will be provided funds 
under OP “Transport and transport 
infrastructure,” said Terzieva. 

A preliminary conceptual de-
sign for the road part of Struma 
Motorway has been considered. 
The positive thing is that Minister 
Terzieva said approximately when 
are expected to be launched the 
tenders for Lot 3. The expressed 
opinion was that this time the 
stretch should be designed in co-
operation with places for rest, pet-
rol stations, not to get the same 
that happened with Trakia Motor-
way. The accompanying commu-
nications should also be provided 
because two tunnels will be con-
structed. They require very strict 
service according to European 
norms. The possibility to build sites 
with heat chambers to monitor the 
trucks to not go into tunnels over-
heated was also discussed. We 
can successfully take an example 
from other countries such as Aus-
tria where there are such facilities.  

Important topics, such as geol-
ogy, were discussed and a detailed 
analysis of the route of the track 
was made. These are basic ques-

tions that should not be missed. 
Many of the experts who attended 
the meeting were of the opinion 
that such an event is very impor-
tant and should continue to exist in 
the future at which to be discussed 
other important road projects in the 
country as well. 

The Bulgarian Construction 
Chamber will provide full assis-
tance to colleagues from Bulgarian 
Branch Chamber “Roads” and Bul-
garian Branch Association “Road 
Safety” for Struma Motorway with 
logistics and any other information 
that we can help. 

Ivan Boykov, Executive Director of BCC:

Mr. Gutsanov, few days ago 

MPs voted for you to hold the 

presidency of the Parliamentary 

Committee on Regional Policy 

and Local Self-Government. 

Will you follow the priorities of 

the deceased Eng. Dimcho Mi-

halevski? What will be new in 

the work of the committee?

After Eng. Mihalevski it is dif-
ficult to take the chairmanship of 
one of the most important com-
mittees in the National Assembly. 
I hope that I will not disappoint 
my colleagues in parl iament, 
local authorit ies and industry 
organizations. To a large extent 
the development of municipali-
t ies and regions depends on 
this committee. One of the main 

priorities will be 
to overcome the 
large imbalance 
between regions. 
For this purpose 
it is necessary to 
make a number 
o f  changes  i n 
legislation. This 
i s  a  task  bo th 
for the 42nd Na-
tional Assembly 
and the Cabinet 
“ O r e s h a r s k i ” . 
The differences 
between regions 

are one of the biggest problems 
in the country after the demo-
graphic crisis and the economy. 
This will be the main line in my 
work, which I will try to follow. 
In the short term, for this pur-
pose it is necessary to adopt the 
proposed amendments to the 
Black Sea Coast Management 
Act. Over the last fifteen years 
in these regions of the country 
arose a number of problems, 
overbuilding has been allowed. 
It is necessary to be taken spe-
cific measures. For me it is very 
important the law to be properly 
amended, which will be extreme-
ly difficult. First, changes should 
be voted on in committees and 
then in plenary. 

Borislav Gutsanov, Chairman of the 
Parliamentary Committee on Regional Policy 
and Local Self-Government: 

Eng. Nikolay Stankov, Deputy Chairman of BCC: 

Pleven pledges to become a center  
of agribusiness and academic education 

“Algeria is a huge market and Bulgarian builders 
can find their place there. Serious funds for investment 
in the sector were provided. Currently they are working 

on a construction program for the period 2010 – 2014, 
which is worth USD 286 billion. Moreover, construction 
of numerous homes, dams, roads and motorways is 
planned,” said after returning from Algeria Eng. Nikolay 
Stankov, Deputy Chairman of the Bulgarian Construction 
Chamber and Chairman of Sofia BCC Regional Office. He 
was part of the Bulgarian delegation led by the Minister of 
Economy and Energy Dragomir Stoynev and the Minister 
of Labor and Social Policy Hasan Ademov. 

“In Middle Eastern and North African countries, 
companies without support of their countries could hardly 
find a market. The positive is that Minister Stoynev declared 
that the government will stand behind our business. 
However, it is an illusion to think that we will immediately 
start to build,” added Eng. Stankov. According to him, a lot 
of work has to be done. “Everything depends on whether 
Bulgarian companies are interested to build in Algeria. If 
the Bulgarian Construction Chamber and our government 
join efforts, we can achieve good results,” said BCC Deputy 
Chairman. 

In this issue we present the development plan of Pleven. It 
is prepared by a consortium DZZD “Plan Pleven 2020”, which 
includes four companies – “Geographica” Ltd, “Intel Advisers” Ltd, 
“Sto arch” Ltd and “VAG” Ltd. Team leader is Assoc. Prof. Stelian 
Dimitrov. The seventh largest city relies on the implementation 
of 45 projects mainly related to the reconstruction of streets, 
schools, kindergartens and renewal of urban areas. The planned 
investments amount to BGN 230 million by 2020. The goal is 
Pleven to become a center of agribusiness and academic 
development, as envisaged is the construction of inter-university 
campus. The provision of jobs will rely on high-tech industries 
and foreign investors. The largest declared project belongs to 
the French subsidiary of American “Neksan” for production of 
components for the automotive industry. For the recent six years 

due to lack of employment the city population decreased by 
8.4%, which is one of the highest rates in the country, as its 
inhabitants have dwindled to 105 thousand people, according 
to the National Statistical Institute. 

Former school for reserve officers becomes university 
campus 

The area of public functions with high social significance 
covers the central part of the city where there are a number of 
administrative buildings, hospitals, the Institute of Vine and Wine, 
part of the former School for reserve officers “Hristo Botev”, 
the area of the Panorama “Pleven Epic” and Skobelev Park. 
Its territory has an area of just over 2 square kilometers, as it 
covers almost all buildings which are of strategic importance for 
the development of Pleven. 

It is necessary to overcome 
differences between regions 

It depends on companies whether they will 
build in Algeria 

The Chamber will provide full 
assistance for construction  
of the motorway 
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Футбол

Тенис Спорт Сноуборд

Вторият кръг на Ceresit Бъл-
гарска строителна футболна лига 
предложи нова доза емоции под 
прожекторите на „Спортна зона“. 
Програмата бе открита с двубой 
между старите познайници – „Глав-
болгарстрой“ с почти нов отбор в 
сравнение с есенната кампания и 
„Пътпроект“, които са един от фа-
воритите за шампионската титла. 
След тежката си загуба от „3DD 
Инженеринг“ преди седмица мом-
четата от ГБС излязоха с огромно 
желание и нанесоха два бързи уда-
ра чрез Зоров и Яначков – 2:0 едва 
след 5 минути игра. „Пътпроект“ 
се отърсиха постепенно от из-
ненадата и до почивката съумяха 
да изравнят, а 2 минути след нея 
вече бяхме свидетели на пълен об-
рат – 3:2. Виктор Димитров доне-
се равенството за 3:3, но новото 
попълнение на „Пътпроект“ Петър 
Пенев оформи своя хеттрик за 4:3. 
Минута по-късно невнимателна 
игра в наказателното поле на фа-
воритите бе последвана от дузпа, 

която отново 
Димитров реали-
зира мощно под 
гредата за край-
ното 4:4 в този 
вълнуващ двубой. 

Pipe System 
явно не са забра-
вили, че Yes Hes 
спряха шампион-
ския им устрем през 2013 г. след 
загуба с 0:2 и си върнаха за трети 
пореден път, сега с 6:3. Отличи се 
един от двигателите на „Пайпс“ – 
Емил Методиев с 3 точни попаде-
ния.

G. P. Group и „Нитера Груп“ изне-
соха равностойно първо полувреме, 
завършило 2:2. През втората част 
„джипитата“ наложиха безапела-
ционно своята воля, забивайки 5 
поредни попадения във вратата на 
съперника, като дори титулярният 
им вратар Ивайло Петров бе забе-
лязан да играе успешно в предни 
позиции, отбелязвайки два от голо-
вете за своите.

Дербито на кръга без съмнение 
бе срещата на лидера „Райкомерс“ 
срещу „Стройкомерс“. Противно на 
очакванията за победа на водача 
във Висшата лига, още в първата 
минута резултатът бе 1:0 за съ-
перника. Въпреки светкавичното 
изравняване – 1:1 в третата мину-
та, „Стройкомерс“ намериха сили 
да вкарат още две попадения и не-
утрализираха почти изцяло звезда-
та на „Райкомерс“ Стоил Фърцов, 
вкарал все пак своя дежурен гол в 
30-ата минута.

Крайното 3:2 фиксира първата 
загуба в лигата на „Райкомерс“ от 
почти 5 месеца.

„Милан“ и „Арсенал“ напуснаха Шампионската лига

Страницата 
подготви 
„Теодор Николов

Отборите на „Байерн“ 
(Мюнхен) и „Атлетико“ 
(Мадрид) не допуснаха 
изненади в своите ос-
минафинални мачове ре-
ванши от Шампионската 
лига и уверено продължи-
ха напред в надпревара-
та. Баварският гранд 
направи 1:1 с „Арсенал“ 
на своя „Алианц Арена” 
и това се оказа напълно 

достатъчно, след като 
първият двубой в Ан-
глия завърши с успех на 
германците с 2:0. Така 
с общ резултат 3:1 нем-
ският шампион продъл-
жи напред. Двата тима 
изиг раха предпазливо 
първо полувреме в Мюн-
хен, като положенията 
бяха твърде малко. Вто-
рата част започна с оч-
акван натиск на гости-
те, които обаче, вместо 
да поведат, инкасираха 
гол. Резултатът бе от-

крит от Бастиан Швайн-
щайгер в 54-ата минута. 
Но само 2 минути по-къс-
но Лукас Подолски израв-
ни. В края на мача Томас 
Мюлер пък изпусна дузпа 
за „Байерн“, но това се 
оказа без значение.

В другата среща ис-
панският „Атлетико“ 
(Мадрид) също затвърди 
мястото си на 1/4-фина-
лите от Шампионската 
лига. „Дюшекчиите” раз-
громиха „Милан“ с 4:1 на 
своя „Висенте Калдерон” 

и с общ резул-
тат 5:1 оти-
ват напред 
в турнира. С 
попаденията 
си те минаха 
цифрата 100 
по  о т б ел я -
зани голове 
през сезона, 
което не бяха постига-
ли от времето на Любо  
Пенев.

Още повече, че испан-
ците за първи път от 17 
години ще играят на чет-

въртфинал в най-прес-
тижния клубен турнир. 
Попаденията за истори-
ческия успех на мадридци 
бяха дело на Диего Коща, 
който се разписа на два 

пъти в началото и края 
на срещата, а Арда Туран 
и Раул Гарсия прибавиха 
по още един. Почетното 
попадение за „росонери-
те“ отбеляза Кака.

„Левски“ обърна с 3:1 „Ботев“ (Пловдив) в първи 
четвъртфинал за Купата на България и се доближи 
до следващата фаза на турнира. Пловдивчани започ-
наха по-добре мача и поведоха още в началото с гол 
на Доре, но „сините” се вдигнаха и стигнаха до пълен 
обрат с попадения на Кристовао Рамос, Дъстли Мюл-
дер и Валери Божинов.

Това бе първи гол за Божинов с екипа на „Левски“, 
откакто той акостира на „Герена”. Така столичани 
взеха глътка въздух след неуспешните игри и поредни-
те загуби през последните седмици в първенството.

„Сините” ще посрещнат „вечното дерби” с ЦСКА в 
събота в приповдигнато настроение, докато „Ботев“ 
разочарова и трябва да се вдигне за „битката за Плов-
див” срещу „Локо“, която е в неделя. 

Най-силната българска олимпийка 
от Игрите в Сочи – Сани Жекова, про-
дължава с великолепното си предста-
вяне в сноуборд кроса. Тя се пребори за 
бронзовото отличие на Световната 
купа във Вейзона (Швейцария).

Това е трети подиум през насто-
ящия сезон за Александра, която със 
спечелените 600 точки от последния 
турнир се изкачи на трето място в 
генералното класиране за Големия 
кристален глобус. Победителка във 
Вейзона стана канадката Доминик 
Малоте, а среброто спечели францу-
зойката Нели Моен-Локос.

Григор Димитров отпадна в третия кръг на турни-
ра от сериите „Мастърс” в Индиън Уелс. Най-добрата 
ни ракета загуби от Ернестс Гулбис с 6:2, 1:6, 5:7 и се 
прости с участието си в надпреварата.

Хасковлията започна прекрасно двубоя и още в нача-
лото проби сервиса на противника си, печелейки безпроб-
лемно първия сет. Във втория обаче ролите се размени-
ха. Латвиецът подобри началния си удар и влезе в силна 
серия, позволявайки му безпроблемно да спечели сета.

Двамата тенисисти влязоха в много оспорвана 
борба в решителния трети сет. Гулбис успя да спечели 
важен пробив за 6:5, което му позволи да сервира за 
спечелване на мача. Латвиецът направи всичко, за да не 
остави шанс на съперника си дори да опита връщане на 
пробива. Това даде резултат и след гейм на нула Гулбис 
триумфира.

Легендата на българската художествена гимнастика Нешка Робева 
ще инициира промени в Закона за спорта и физическото възпитание. Пред-
ложението й е учениците да имат право да избират какво да тренират – 
или някакъв вид спорт, или народни танци. Тя обяви още, че ще организира 
национална школа за откриване на таланти. В началото ще се изучават 
народни танци, после – и музика, спорт.

Според Нешка Робева, която даде началото на най-новата българска 
инициатива „Преоткрий традициите“, не трябва да гледаме назад, а на-
пред именно към традициите. Тя призова всеки да сложи носия, калпак или 
старинно бижу, съхранени от неговите родители, и да публикува снимката 
в своя профил в социалните мрежи.

„Традицията не е нещо остаряло, нещо старомодно, нещо, от което 
децата ни да се срамуват”, заяви Нешка Робева.

На по-късен етап пък ще се предложи в часовете по история да бъде 
застъпен елемент от етнографията.  



те е яхтата „Венера”, коя-
то бе поръчана от гения 
на Apple Стив Джобс през 
2011 г., малко преди да по-
чине. Най-впечатляващото 
в нея е сложната система 
от компютри iMac.

Иначе най-известните 
яхти в света се разпреде-
лят, както следва: 31 са 
собственост на хора от 
Близкия изток, 19 са на рус-
наци и 17 са на американци.

Най-добре класираният 
съд на гражданин на САЩ е 

на 10-о място. Това е Rising 
Sun. Тя е дълга 138 м и при-
надлежи на продуцента и 
магнат Дейвид Гефън. Ле-
гендарният Стивън Спил-
бърг е далеч по-скромен 
със своята „Седемте мо-
рета”, която е едва 85 м и 
е чак на 54-то място.

Класацията на нови-
те се води от Mogambo 
– носител на наградата 
„Най-доб ра моторна яхта 
за 2013”. Тя е първото тво-
рение на германците от 
Nobiskrug в сътрудничест-
во с английските дизайне-
ри от „Реймънт Лангтън”, 
отговорни за работата 
както по интериора, така 
и за външността на кора-
ба. Зашеметяващи линии с 
комбинация от сив корпус, 
бяла надстройка и черни 
елементи са много различ-
ни и лесно разпознаваеми. 
На борда на яхтата в 6 су-
перлуксозни кабини могат 
да се настанят 12 пасаже-
ри, обслужвани от 17-член-
ния екипаж.
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Людмил Митакев

Думата „яхта“ идва от 
датски и значи „преслед-
вам, залавям”. Този вид 
лодки били използвани от 
военния флот за борба с 
пиратски кораби. В съвре-
менния свят тези плаващи 
дворци също се асоциират 
с преследване, но вече на 
рекордите, които поста-
вят. 

Нов кандидат за Книгата 

на Гинес

Компанията Yacht Island 
Design обяви, че има идея за 
най-скъпата в света яхта. 
Стойността на плавател-
ния съд ще бъде до 2 млрд. 
долара. Дължината ще е 
155 м и ще напомня част 
от квартала Монте Карло 
в Монако, включваща кази-
ното и пистата за конни 
надбягвания. Традиционна-
та палуба ще бъде заме-
нена от конструкции, по-
добни на истински сгради, 
а вместо басейн на борда 
на плавателния съд ще има 
истински плаж. Пътници-
те ще могат също да се 
радват на водопади, джа-
кузи с бар, хеликоптери на 
разположение и подводни 
лодки.

Яхтата е предназначе-
на за 16 пътници и 70-чле-
нен екипаж. Апартамен-
тите на борда й са с обща 
площ 1445 кв. м.

Кой сега е № 1? 

Години този въпрос, 
поне що се отнася за дължи-
ната от 163,5 м, бе ясен –  
„Еклипс” на Роман Абра-
мович. Смята се, че при 
пускането на съда на вода 
през 2010 г. цената му е 

била над 1,2 млрд. дола-
ра. Рус кият милиардер и 
собственик на футболния 
„Челси” освен това плащал 
минимум по 200 хил. долара 
седмично, за да стои „Екли-
пс” на пристан в Ню Йорк, 
докато чакал раждането 
на дъщеря си. 

На борда на яхтата на 
Абрамович има две хеликоп-
терни площадки.

От няколко месеца оба-
че на върха е президентът 
на Обединените арабски 
емирства и 18-и емир на 
Абу Даби Халифа ибн Зайед 
ал Нахаян. Шейхът от Пер-
сийския залив вече държи 
първенството с „Азам”. 
Яхтата е дълга 180 и ши-
рока 20 м. Бижуто е произ-
ведено в корабостроител-
ницата Lurssen Werft в град 
Бремен, Германия.

Строежът продължава 
3 години, като тайната за 
параметрите на съда е до-
бре опазена. Главен инже-
нер на проекта е Мубарак 
ал Саад Ахбаби, екстерио-
рът е дело на Nauta Yachts, 
а интериорът – на францу-
зина Кристоф Леони. 

Яхтата шампион има 

още една интересна ха-
рактеристика, която я 
прави уникална. Въпреки 
голямата си дължина и во-
доизместимост от 14 хил. 
т тя има плитко газене. 
Инженерите така са про-
ектирали „Азам”, че може 
да плава във води с дълбо-
чина 4,3 м.

За да постигне висо-
ката си скорост, съдът е 
снабден с дизелови двига-
тели с обща мощност 94 
хил. к.с., а резервоарите 
могат да поберат 1 млн. л 
гориво.

Смята се, че на борда 
има поне 50 каюти. Шей-
хът и гостите му се рад-
ват на пищен интериор, за 
който засега се знае, че е 
издържан в имперски стил, 

като само основният са-
лон е 550 кв. м.

Има първенство и за 

бързина

Дълга колкото две 
футболни игрища, „Азам” 
е в челото и по друг пока-
зател – скорост. Въпреки 
размерите си суперяхтата 
може да се движи с макси-

малните 58 км/час, което я 
поставя на трето място в 

топ 100.
Шампион по ско-

рост е Ecstasea – про-
изведена през 2004 г. 
по поръчка на Абрамо-
вич, който после я про-
дава. Тази яхта обаче 
е далеч по-къса от 
„Азам” – тя е 86 м, но 
максималната й ско-
рост е 66 км/час.

Второто място е 
за Topaz. Суперяхта-
та, която е на вода 
от миналата година, 
е дълга 147 м и може 
да развие 63 км/час. Тя 

е собственост на минис-
тър-председателя на Обе-
динените арабски емир-
ства Мансур ибн Зайед ал 
Нахаян. Също като „Азам” 
е произведена от корабо-
строителницата в Бремен.

Появиха се интересни 

дебютанти

Сред най-любопитни-

Не спира състезанието за най-луксозния 
плавателен съд на света

В надпреварата засега печели 

шейхът от Персийския залив

Сякаш изплувал от 

морето мираж
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Печат  „Печатница София“ ЕООД
Разпространение  
„Български пощи“ ЕАД

Годишната награда за 2013 г. 
на НСОРБ в категория 

„Печатни медии“

Наградата за 2010 г. на Съюза 
на юристите в България  и 
на Висшия съдебен съвет 

за публикация в централния 
печат на правна тематика и за 
точно и обективно отразяване 

дейността на съдебната 
система

ВЕСТНИК „СТРОИТЕЛ“ Е НОСИТЕЛ НА:

В следващия брой очаквайте

ЕВРОПРОЕКТИ
  

 
Област Кюстендил

Разпределението на 
средствата по оперативните 
програми през 2014 – 2020 г.

МАРШРУТИ
Утрехт – сърцето 
на средновековна 
Холандия
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СУДОКУ

За начинаещи

За напреднали

Отговори от предишния брой

Лесно Трудно

Попълнете празните полета, така че всеки ред, всяка колона и 

всяко тройно квадратче да съдържа цифрите от 1 до 9.

Виц  Бисери от кухнята

В 2 часа през нощта 
българско време започна 
двубоят тежка категория 
между група „Рамщайн“ 
(втори етаж) и перфоратор 
Bosch (трети етаж).
В трети рунд и двамата бяха 
дисквалифицирани  
и нямаше излъчен победител. 
(На някой съсед му писна  
и им отвъртя бушоните.)

Конкурс 
за видния 

проект

***

Новият 
изгорен кодекс

Забавен кадър
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София 1528
ул. „Илия Бешков“ 3
тел. 02 973 73 23

Пловдив 4006
бул. „Цариградско 
шосе“ 53
тел. 032 282 154

Бургас 8000
кв. „Победа“
индустриална зона
тел. 056 500 111
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Уважаеми колеги,

Имаме удоволствието да споделим с вас радост-
ното за нашата фирма събитие – 20 ГОДИНИ от съз-
даването на компания АКВАТЕК ЕООД!

Започнахме в далечната 1994 година и бяхме една 
от първите фирми за басейни в България. Нямаше от 
кого да се учим. С годините натрупахме безценен 
опит. Изградихме голям брой красиви и функционални 
водни съоръжения - басейни, аквапаркове, СПА цен-
трове.

Радваме се на сътвореното от нас и ценим своите 
клиенти. Отнасяме се с внимание към техните изиск-
вания. Искаме да ги запознаем максимално подробно с 
особеностите на изгражданите от нас съоръжения, за 
да могат да вземат най-правилното за тях решение.  

Основната ни цел е постигането на отлично 
изпълнение. Държим на качеството на проектите и 
вложените материали, на доброто оборудване и на 
безупречната работа. Това е причината АКВАТЕК да 
се наложи като марка на пазара.

Фирмата се развиваше бурно през изминалите 20 
години. Стремим се да сме в течение с новостите в 
строителството на басейни, аквапаркове и СПА цен-
трове. В много случаи сме били първите в България, 
предложили нов за пазара материал или технология. 

Горди сме със своя екип. С работата си през тези 
20 години фирмата израстваше и с нея израснаха и се 
изградиха много добри специалисти. С това АКВАТЕК 
се превърна в институция в своята област.

Благодарим на всички наши партньори, клиенти 
и не на последно място - на нашия екип за отлична-
та съвместна работа и изразяваме категоричната 
си увереност, че ще продължим да посрещаме заедно 
предизвикателствата и да постигаме нови върхове!

Хотел „Интернационал“,  Златни пясъци
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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. 046/66 14 79, факс 046/66 54 80
e-mail: abc_en@mail.bg

ВЛАГОУСТОЙЧИВ 
ШПЕРПЛАТ
А КАЧЕСТВО - DINEA 
BROWN FILM
36 броя обращаемост SH-Q ВТВЪРДИТЕЛ 

ЗА ШЛАЙФАН БЕТОН

Дом на строителя

www.abc-enginering.eu

8,30 лв./бр.
0,40 лв./кг 
кварц/корунд

20 мм
44 лв./бр.

21 мм
42 лв./бр.


