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Десислава Бакърджиева

Започва техническото обследване на язо-
вир „Нейковци”. То е необходимо, за да се оцени 
състоянието на изградената част от съоръ-
жението и да се направи техническият проект 
за завършване на язовирната стена. За проек-
тирането на обекта са осигурени 1,2 млн. лв. 
Търгът за избор на изпълнител ще бъде обявен 
през 2015 г. За ремонт на яз. „Христо Смир-
ненски“ са предвидени 330 хил. лв. Предстои 
размразяването на проекта за строителство 
на яз. „Мокра Бяла”, който ще бъде реализиран 
на концесия. 

Това стана ясно от думите на министъра 
на регионалното развитие Десислава Терзи-
ева при посещението й на терена на язовир 
„Нейков ци”. Тя беше придружена от председа-

теля на УС на Агенция „Пътна инфраструкту-
ра“ (АПИ) инж. Стефан Чайков, областния упра-
вител на Габрово Николай Григоров и кмета на 
Трявна инж. Драгомир Николов.

Министър Терзиева уточни, че след постро-
яването на яз. „Нейковци“ ще бъде осигурено 
непрекъснато водоснабдяване за 30 000 души в 
Централна България. Първоначално от него ще 
се захранват Трявна и Плачковци, които имат 
близо 15 000 жители. Целта е да се намалят 
местата с режим на водата. 

Изграждането на „Нейковци“ е започнало 
през 1978 г., но е прекъсвано няколко пъти. През 
2001 г. е спряно окончателно. Терзиева посочи, 
че след изработката на техническия проект 
ще стане ясно какви инвестиции ще са необхо-
дими за довършване на съоръжението.  
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Десислава Бакърджиева

Осем нови тролейбуса бяха въведе-
ни в движение в мрежата на градския 
транспорт в София. Превозните сред-
ства са купени с пари по проекта за ин-
тегриран столичен градски транспорт. 
Той се осъществява по Оперативна про-
грама „Регионално развитие”. 

В официалната церемония по пуска-
нето на тролейбусите участваха ми-
нистърът на регионалното развитие 
Десислава Терзиева и кметът на София 
Йорданка Фандъкова. На събитието при-
състваха посланикът на Чехия в Бълга-
рия Н. Пр. Павел Вацек, зам.-кметът на 
София Любомир Христов, председателят 
на Столичния общински съвет Елен Гер-
джиков, експремиерът Бойко Борисов и 
народните представители от ГЕРБ То-
мислав Дончев и Лиляна Павлова.

„С идването на новите превозни сред-
ства ще бъдат подменени около 90% от 
тролейбусите в София. До края на годи-

ната 30-годишните икаруси, които сме 
свикнали да виждаме по улиците, ще бъ-
дат забравени”, каза Фандъкова.

Министър Терзиева посочи, че обща-
та стойност на проекта за интегри-
ран столичен градски транспорт е 122 
млн. лв. „През новия програмен период 
предвиждаме около 270 млн. евро да бъ-
дат вложени в надграждането на проек-
ти, свързани с модернизацията на град-
ската среда”, допълни тя.

Модерните тролейбуси са нископо-
дови, с дължина 18 м и капацитет 160 
пътници. Те са с асинхронни двигатели 
и система за управление, които позволя-
ват намаление на използваната електро-
енергия до 15%. Превозните средства 
разполагат и с резервен дизел генера-
тор за автономно придвижване в случай 
на прекъсване на електрозахранването. 
Оборудвани са с климатик в салона за 
пътници и в кабината на шофьора, кое-
то е основно предимство за комфорта 
на пътуване.
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Десислава Бакърджиева

България ще получи консултант-
ски услуги от Световната банка 
за реформата във ВиК отрасъла. 
Помощта ще бъде в две направле-
ния – за укрепване капацитета на 
Държавната комисия за енергийно 
и водно регулиране (ДЕКВР) и за 
оптимизиране на разходите при 
постигане на съответствие с ев-
ропейските директиви в областта 
на отпадъчните води. Дейностите 

се финансират по проект „Подкре-
па на реформата в отрасъл ВиК” по 
Оперативна програма „Околна сре-
да”. Това стана ясно по време на 
официална церемония за сключване 
на споразумение между Министер-
ството на регионалното развитие 
и Световната банка. Документът 
парафираха министърът на регио-
налното развитие Десислава Тер-
зиева и постоянният представител 
на финансовата институция за Бъл-
гария, Чешката република и Слова-

кия Маркус Репник.
„Споразумението за нас е поред-

ната стъпка в реформата на водния 
сектор. То е на стойност 3,5 млн. лв. 
Средствата ще позволят на страна-
та ни да получи допълнителна помощ 
за извършване на реформата в отра-
съл ВиК”, каза министър Терзиева. Тя 
припомни, че с помощта на банката е 
разработена „Стратегия за развитие 
и управление на водоснабдяването и 
канализацията в Република България 
за периода 2014 – 2023 г.”.

2500 служители на „ЧЕЗ Разпределение България” се 
обучават в проекта Investors in People. Това е стандарт 
за организационно съвършенство, отличен бизнес ин-
струмент, създаден да подобри до най-висока степен 
изпълнението в интерес на клиентите чрез служите-
лите. С принципите на стандарта за бизнес управление 
бяха запознати работещи в компанията от регионите 
Враца, Благоевград и Плевен, Монтана, Видин, Перник 
и Кюстендил.

Емил Христов

Министърът на инвестиционното проектиране арх. 
Иван Данов връчи дипломите на отличниците – архите-
кти и урбанисти, от випуск 2014 на Университета по 
архитектура, строителство и геодезия (УАСГ). 

Церемонията се проведе в аула „Максима“ на най-ста-
рото висше техническо училище в България, но дори и тя 
не можа да събере многобройните гости на събитието. 
Освен преподаватели, колеги, приятели и родители на 
младите специалисти сред тях бяха и представители на 
Камарата на архитектите. Ректорът на УАСГ проф. д-р 
инж. Красимир Петров изнесе слово пред бъдещите ар-
хитекти, в което благодари на преподавателите за про-
фесионализма и отговорността, с които са подготвили 
своите студенти. На випускниците той пожела здраве и 
успехи. Министър Данов също застана пред препълнена-
та аула и поздрави колегите си с успешното академично 
завършване. По време на церемонията беше прочетен и 
поздравителен адрес от министъра на образованието и 
науката проф. д-р Анелия Клисарова. 

Правителството прие решение, с което възложи 
на министъра на инвестиционното проектиране 

да упражнява правата на държавата като едноличен 
собственик на капитала на „Геопланпроект” ЕАД, „На-
учноизследователски строителен институт – НИСИ” 
ЕООД, „Научноизследователски институт по строи-
телни материали (НИИСМ)” ЕООД и „Картография” 
ЕООД – в ликвидация. До момента това беше в компе-
тенциите на министъра на регионалното развитие.

По процедурата за подпомагане на малките населени 
места за изпълнението на благоустройствени дейнос-
ти, техническа инфраструктура и проекти със социал-
на насоченост в Министерството на инвестиционното 
проектиране са постъпили 237 предложения. Общата 
им стойност е 65 384 244 лв. без ДДС (78 461 440 лв. с 
ДДС). Поради големия интерес към процедурата срокът 
за изпращане на проекти от общините беше удължен 
до 4 април 2014 г. Общият размер на средствата за 
двата компонента на процедурата, осигурени по ли-
ния на Публичната инвестиционна програма „Растеж 
и устойчиво развитие на регионите” 2014 г., е 4,9  
млн. лв. без ДДС (5,880 млн. лв. с ДДС).

Обявена е обществена поръчка за избор на изпъл-
нители за изработване на инвестиционните проекти 
по схема за безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа 
за енергийна ефективност в многофамилни жилищни 
сгради”, Оперативна програма „Регионално развитие“. 
Търгът е част от дейностите по проекта за обновяване 
на жилищни сгради в 36 града в страната, който се фи-
нансира по оперативна програма „Регионално развитие". 

Обособени са 7 позиции: за всеки един от плановите 
райони в страната – Северозападен, Северен Центра-
лен, Североизточен, Югозападен, Югоизточен, Южен 
Централен, и за София. Предвиденият общ бюджет за 
изготвяне на проектите е 1,5 млн. лв. Всеки кандидат 
може да подаде документи най-много за две позиции. 
До участие в процедурата се допускат дружества и 
обединения, които имат оборот от дейности по разра-
ботка на инвестиционни проекти, сходни с предмета 
на търга, за поне 200 хил. лв. без ДДС за последните 3 
години. Критерий за избор е най-ниската цена. По об-
ществената поръчка на регионалното ведомство може 
да се кандидатства до 19 май. 

ДО
Г-Н АНДРЕЙ ЦЕКОВ,
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА КСБ

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

Уважаеми г-н Цеков,

Приемете моите и на УС на Камарата на строи-
телите в България най-сърдечни поздрави по случай 
рождения Ви ден. Пожелавам Ви здраве, все така не-
изчерпаема енергия за работа, амбиция и постигане 
на поставените цели. 

Като юрист и зам.-председател на КСБ разчита-
ме на Вашите експертни познания и опит за най-ва-
жните задачи, които сме си поставили – иницииране 
и осъществяване на реформа в законодателството, 
свързано със строителния и инвестиционния процес. 

Желая Ви лично щастие, радост и професионални 
успехи!

София  Инж. Светослав Глосов
13.04.2014 г.  Председател на УС на КСБ

Най-искрени пожелания за здраве, щастие и ус-
пех във всяко начинание приемете и от екипа на 
в. „Строител“! Продължавайте да работите за ка-
узите на строителния бранш – лоялна конкуренция, 
добра бизнес среда и възможности за равен старт 
на фирмите.

„Обучението ни дава възможност да се приобщим 
към целите, мисията и принципите на компанията. Да 
се научим да работим, поставяйки на първо място удо-
влетвореността на клиента. И определено зарежда с 
енергия за работа. Най-хубавото е, че можем откровено 
да зададем своите въпроси, да споделим впечатленията 
и тревогите си, да разберем къде сме и към какво се 
стремим в бъдеще“, споделя Ваня Кънева – директор на 
дирекция „Човешки ресурси” в „ЧЕЗ България”.

От екипа на в. „Строител“
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Документи са подали партиите:

Регистрация са заявили коалициите:

Премиерът Пламен Орешарски:

Страницата 
подготви 
Невена Картулева

Премиерът Пламен 
Орешарски е представил 
във Виетнам резюме с 12 
съвместни проекта в об-
ластта на информацион-
ните технологии, образо-
ванието, контейнерните 
превози и консултациите 
за строеж на виетнамски 
ядрени мощности, съоб-
щиха от правителстве-
ния пресцентър. Минис-
тър-председателят беше 
на официално тридневно 
посещение в азиатската 
страна, придружаван от 
министрите на транспор-
та, информационните тех-
нологии и съобщенията 
Данаил Папазов, на култу-
рата Петър Стоянович и 

на земеделието и храните 
Димитър Греков, както и 
от зам.-министрите на 
икономиката и енергети-
ката Бранимир Ботев и на 
околната среда и водите 

Чавдар Георгиев. Там се е 
провел българо-виетнам-
ски бизнес форум и са били 
подписани редица спогодби 
между двете държави.

След срещата си с 

председателя на Национал-
ното събрание на Виетнам 
Нгуен Шин Хунг в Ханой 
Орешарски е съобщил, че 
в най-напреднал стадий 
са проектите на „Приста 

Ойл“ за изграждане на ре-
циклиращи мощности за 
обработка на масла и на 
„Риск Инженеринг“. Той е 
обяснил, че на втората 
фирма предстои подпис-
ване на договор с виет-
намското правителство 
за консултантски услуги 
за проектиране на ядрена 
мощност. 

„Има проекти, свързани 
с електронните техноло-
гии, в сферата на образо-
ванието за българско ноу-
хау и виетнамски планове 
за прокарване на път за 
техните контейнери към 
Европа“, коментирал пред 
журналисти Пламен Оре-
шарски. 

Виетнамският преми-
ер Нгуен Тан Зунг е предло-
жил да се увеличи броят на 
стипендиите за техните 
студенти. Той е посочил, че 
страната ни е обучила хи-
ляди експерти, които сега 
допринасят за развитието 
на Виетнам. Председате-

лят на парламента на Ви-
етнам и вицепрезидентът 
са завършили в България, 
отбелязал е Нгуен Тан Зунг.

Орешарски е поканил 
виетнамския си колега да 
посети София и да се за-
познае на място с условия-
та за развитие на бизнес и 
с възможността страната 
ни да бъде мост на Виет-
нам към Европа. „България 
разглежда Виетнам като 
стратегически партньор в 
Югоизточна Азия. Разчита-
ме, че чрез развитието на 
нашите търговско-иконо-
мически връзки със страна-
та ще засилим присъствие-
то си в този регион. Бихме 
се радвали, ако Виетнам 
разглежда България като 
важен партньор в Югоиз-
точна Европа. Готови сме 
да съдействаме на Виет-
нам във всички инициативи, 
свързани с ЕС“, коментирал 
българският премиер, пре-
даде още пресслужбата на 
Министерския съвет.

18 партии, 6 коалиции и 5 инициативни 
комитета са се регистрирали за участие 
в евроизборите, които ще се проведат 
на 25 май, съобщиха от Централната 
избирателна комисия (ЦИК). Срокът за 
подаване на документи за политическите 
формации изтече в 18 ч. на 9 април. 

ЦИК ще впише служебно всички пар-
тии, подали документи. Но ако провер-
ката на ГРАО, чийто срок е до 12 април, 
установи проблем с подписките от 2500 
на брой избиратели, регистрациите ще 

бъдат служебно анулирани. 
Инициативните комитети могат да 

се регистрират до 14 април. Засега те са 
издигнали за евродепутати независими-
те кандидати Виктор Папазов, Алексан-
дър Сандев, Румяна Угърчинска-Винсенти, 
Алекс Алексиев и Орлин Калев. До 22 април 
ще са ясни окончателните кандидатски 
листи за евроизборите. До 23 април ЦИК 
ще определи чрез жребий поредните но-
мера в бюлетината на партиите и коа-
лициите и на независимите кандидати.

1. ГЕРБ.
2. „Синьо единство“.
3. БАСТА.
4. Българска комунистическа партия.
5. „Атака“.
6. Българската левица.
7. ДПС.
8. Национален фронт за спасение на 
България (НФСБ).
9. „Глас народен“.
10. „Зелените“.

11. Съюз на комунистите в България.
12. Зелената партия.
13. Християндемократическа партия 
на България.
14. Партия на Зелените.
15. Национал-демократична партия.
16. Българска демократична общност.
17. Българска национално-патриотич-
на партия.
18. Партия на българските комунисти.

1. Реформаторски блок.
2. „България без цензура”.
3. Коалиция за България.
4. КОД – Антония Първанова, Илияна 

Раева – ОБ, НДСВ, СДП.
5. АБВ.
6. Националистически партии на Бълга-
рия – „Свобода” и „Либертас България”.

Правителството прие 
промени в Програмата 
за трансгранично съ-
трудничество България 
– Румъния, които дават 
възможност за максимал-
но усвояване на бюдже-
та й чрез използване на 
механиз ма за наддогова-
ряне. До момента контра-

ктите са за 96% от общия 
ресурс на програмата.

На базата на извърше-
ния анализ на изпълнение-
то е прогнозирано, че в 
края на програмния период 
ще са спестени средства 
в размер до 25% от бю-
джета й. 

Наддоговарянето ще 

позволи сключването на 
договори по проекти от 
резервния списък.

Програмата се финан-
сира по Европейския фонд 
за регионално развитие 
с публични средства от 
държавните бюджети на 
двете страни и от бене-
фициентите. 

JASPERS подпомага общо 26 проекта 
в секторите „Околна среда”, „Транспорт” 
и „Икономика”. Изпълнението на дейност-
ите по 20 от тях е приключило, а по 6 ще 
продължи и през 2014 г. Това стана ясно 
от плана за действие по инструмента 

за техническа помощ, който правител-
ството прие по време на редовното си 
седмично заседание. 

Сред мерките, по които са работи-
ли българските и европейските експер-
ти, са интегрираният воден проект на 

Плевен, генералните планове в Източ-
ния, Централния и Западния район, ре-
хабилитацията на гаровия комплекс на 
Централна гара София, Западната дъга 
на Софийския околовръстен път и Се-
верната тангента, обходът на Габрово, 
интегрираният градски транспорт на 
Столичната община, инициативата за 
технологични паркове и др. Техническата 
подкрепа от JASPERS е безвъзмездна и 

се изразява в предоставяне на консул-
тации, съгласуване, изграждане и доусъ-
вършенстване структурата на проекта, 
преодоляване на трудности, отстраня-
ване на пропуски и идентифициране на 
нерешени проблеми. Тя включва преглед 
на необходимите проучвания и техничес-
ката документация съгласно изисквани-
ята на българското и европейското за-
конодателство.
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О б с л е д в а н е т о  н а 
стро ителната площадка 
на язовир „Нейковци” се 
изпълнява от швейцарска-
та фирма Stucky Ltd. След 
като проучването на не-
доизградената язовирна 
стена приключи, компани-
ята ще изработи и тех-
ническия проект на обек-
та. Проектирането беше 
възложено на фирмата от 
Министерството на реги-
оналното развитие (МРР) 
на 18 март. Договорът с 
нея включва и подготовка 
на тръжна документация 
за избор на изпълнител, 
който да завърши язовира. 

Срокът на контракта е 15 
месеца, а стойността му 
е 1,25 млн. евро с ДДС.

„Правителството ще 
търси източници на фи-
нансиране, за да може да 
започне изграждането на 
язовира и пречиствател-
ната станция за питейни 
води към него. Като нача-
ло ще заложим на бюджет-
ни средства. Амбицията 
ни е от Публичната ин-
вестиционна програма на 
правителството „Растеж 
и развитие на региони-
те“ догодина да отделим 
по-голям ресурс за борба 
с безводието. Търгът за 
избор на изпълнител може 
да бъде обявен през вто-

рата половина на 2015 г., 
а строителството да за-
почне през 2016 г.”, обясни 
Терзиева.

При огледа на недоиз-
градената стена тя съ-
общи още, че ремонтът 
на яз. „Христо Смирнен-
ски” ще започне тази го-
дина. Очаква се търгът 
за избор на строител да 
бъде обявен през август. 
„Ако процедурите минат 
без обжалване, рехабили-
тацията може да завърши 
в началото на 2015 г. Това 
означава, че от догодина 
язовирът ще се завирява с 
пълния си обем, което ще 
даде допълнителна сигур-
ност за водоснабдяването 

в района. Съоръжението е 
основен водоизточник на 
Габрово и обслужва 18 на-
селени места от община-
та”, уточни министърът.

В момента не се из-
ползва пълният обем на 
„Христо Смирненски” . 
Поддържаното водно ниво 
е под котата на дефекти-
те. Причината е, че през 
периода 1986 - 1993 г. е 

надградена стоманобе-
тонната част на язовир-
ната стена, в която през 
2010 г. са установени пук-
натини. През 2012 г. е на-
правено обследване на съ-
оръжението и е изготвена 
техническа експертиза. 
През 2013 г. е разработен 
проект и е избран вари-
ант за възстановяване на 
надградената стомано-

Десислава 
Бакърджиева

Започна рехабилита-
цията на третоклас-
ния път I I I -552 Трявна 
- Габрово от км. 23+546 
до км. 39+095. Основни-
ят ремонт на отсечка-
та с дължина 14,5 км се 
финансира със средства 
от Публичната инвести-
ционна програма „Растеж 
и устойчиво развитие на 
регионите”. Стойността 
му е 3,5 млн. лв. Символич-
ната първа копка на обек-

та направи министърът 
на регионалното разви-
тие Десислава Терзиева в 
присъствието на предсе-
дателя на Управителния 
съвет на Агенция „Пътна 
инфраструктура” (АПИ) 
инж. Стефан Чайков.

 „Работата по този 
обект е поредното дока-
зателство за прилагане-
то на новата политика в 
пътния сектор за осигу-
ряване на инвестиции за 
рехабилитация на малки-
те пътища. Продължава-
ме да градим магистрали, 

но обръщаме поглед и към 
второкласната и трето-
класната мрежа в малки-
те населени места”, каза 
Терзиева.

От своя страна инж. 
Стефан Чайков посочи, 
че по отсечката не е пра-
вен основен ремонт от 
1972 г. „През следващите 
3 – 4 месеца движението 
ще е затруднено, но след 
приключването на строи-
телството път III-552 ще 
бъде на европейско ниво. 
Основните преимущест-
ва,  които ще получат 

гражданите на Трявна 
и Габрово, са безопасно, 
бързо и комфортно пъту-
ване”, допълни той.

Третокласният път 
III-552 е една от основни-
те артерии в областта и 
най-пряката връзка меж-
ду Трявна и Габрово. По 
него преминава и част 
от движението към ста-
ропланинските прохо-
ди - Шипка и Прохода на 
Републиката. Отсечката 
е с интензивен тежко-
товарен, междуградски 
и туристически трафик, 
който е затруднен от ло-
шото състояние на пътя.

Състоянието на тра-
сето ще бъде подобрено 
от обединение „Интег-
рирани инфраструктури 
Габрово” - Пловдив. В него 

участват ИПС АД – Со-
фия, „ИПС Инфраструк-
тури” АД – София, и „Път-
строй - Габрово” АД.

След първата копка 
инж. Чайков съобщи, че 
през следващите месеци 
предстои със средства 
от републиканския бю-
джет да започне ремон-
тът на важни за Габрово 
и региона пътни учас-
тъци. Около 380 хил. лв. 
ще бъдат инвестирани 
в рехабилитацията на 
близо 1 км от път III-4404 
Габрово - Дебел дял. От-
сечката, която ще бъде 
обновена, е в централ-
ната част на Габрово. Тя 
включва участъци от ул. 
„Емануил Манолов” и ул. 
„Чардафон”. Строителни-
те дейности ще бъдат 

изпълнени по споразуме-
ние, подписано с Община 
Габрово през 2010 г. Пред-
видено е те да започнат 
през юни, веднага след 
като общината приключи 
дейностите, свързани с 
рехабилитацията на под-
земната инфраструктура 
на обекта.

„През май предстои 
да стартират и ремонт-
ни дейности на отсечка 
от път III-403 Севлиево 
- Крамолин. От бюдже-
та на АПИ са осигурени 
500 хил. лв., които ще бъ-
дат вложени в обновяване-
то на около 1,5 км от тре-
токласния път. Чрез него 
се осигурява връзката 
между областите Габрово 
и Велико Търново”, допълни 
председателят на АПИ.

 от стр. 1

Снимки Мирослав Еленков

бетонна част на 
стената.

П р и  п о с е -
щението си в 
Габрово Терзиева 
обясни, че в Ми-
нистерството 
на регионално-
то развитие е 
постъпило ин-
в е с т и ц и о н н о 
намерение за из-
граждането на 
яз. „Мокра Бяла”. 
Предложението е 

за концесия и процедурата 
по предоставянето й може 
да започне до края на го-
дината. Язовирът е стра-
тегически за водоснаб-
дяването на Севлиево и е 
залегнал в генералния план 
за ВиК, което дава зелена 
светлина за проектиране 
и строителство. То може 
да се случи в следващите 
4 - 5 години.
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Н. Пр. Джонатан Алън, посланик на Великобритания в България:

Моят съвет към британските частни компании, които биха дошли в страната ви, 
е да имат сериозни намерения и да потърсят фирма - местен партньор

Емил Христов

Ваше Превъзходи-

телство, тази седмица 

се проведе работна сре-

ща на български и бри-

тански фирми и прием, 

организиран в чест на 

гостуващата британ-

ска делегация от сектор 

„Инфраструктура“. Би-

хте ли споделили каква е 

основната идея на тази 

среща?

Бих казал, че ако вие 
сте на мое място в посол-
ството на Великобрита-
ния и можете да запознае-
те британските фирми с 
добрите възможности за 
инвестиции в България, 
ще сте изключително 
горд, че подобна инициа-
тива е била осъществена. 
Важно е и за страната ви, 
за да може тя да сравни 
опита си с този на други 
европейски държави. Това 
е голям шанс за 
фирмите от Обе-
диненото кралство 
и за други чуждес-
транни компании 
по - с ери о з н о  да 
стъпят на вашия 
инфраструктурен 
па з ар .  С иг ур е н 
съм, че всеки друг 
посланик  вижда 
нещата по същия 
начин. В такъв случай е 
необходимо все пак да се 
запитаме дали компани-
ите от Великобритания 
ще са конкурентоспособ-
ни? Например няма да има 
смисъл британски гигант 
като „Аткинс” да се конку-
рира с „Главболгарстрой” 
за изливането на цимент 
в София, защото е ясно, 
че с местната компания 
това ще е по-евтино.

Ето  защо  нашите 
фирми ще предоставят 
помощ за комплексни уп-
равленски умения в раз-
работването на проекти. 
Мога да дам следния при-
мер: преди две години се 
проведе олимпиадата в 
Лондон и целият олимпий-
ски парк беше изграден 
навреме и стойността му 
се вмести в рамките на 
бюджета. А вижте какво 
става сега в Бразилия, а 
преди това - в Атина. 

Строителният бизнес 
е истинско предизвика-
телство. Можем да по-
могнем с мениджмънта 
на проектите, с консул-
тации по отношение на 
инженерните дейности, 
наемането на работна 
ръка и издаването на раз-
решителни.

Ще предоставим и 
решения за сложните ин-
женерни казуси. Нека раз-
гледаме автомагистрала 
„Струма“. Строителната 
работа по връзката с 
Дупница ще се извърши не 

от британски, а от мест-
ни фирми. Но тунелът в 
Кресненското дефиле е 
изключително сложно ин-
женерно съоръжение. 

Разговарял съм с хора, 
които отговарят за тези 
обекти в България, и ми-
сля, че най-важното е да 
ги попитаме: „Имате ли 
партньори, които биха 
могли да ви помогнат по 
отношение на уменията?“ 
Защото ако изпитват 
необходимост от подо-
бряване на управленските 
умения, няма причини да не 
осъществят контакти не 
само със Средния изток и 
Северна Африка, а и с дру-
ги части на света. Няма 
причина компаниите да 
не обединят усилията си 
с някои от британските 
фирми, да започнат да се 
допълват и да си помагат, 
да обменят опита, който 
притежават.

Всъщност сме вижда-
ли това и преди, но в дру-
ги области. Имаме напри-
мер архитектурна фирма 
тук, в България, която се 
финансира от Великобри-
тания. Тя е развила капа-
цитет да работи у вас, и 
то по-добре отколкото в 
Обединеното кралство. 
По този начин партньори-
те от България и Велико-
британия могат да разви-
ят съвместен бизнес и в 
дестинации като Средния 
изток и Китай. Това е мо-
дел, при който уменията 

автоматично се предават 
между партньорите. Така 
се повишава стойността 
на българските предложе-
ния към нас в бъдеще.

Но да се върна на те-
мата за срещата. На нея 
присъства много специа-
лен гост – Негово Крал-
ско Височество херцогът 
на Кент. Братовчед е на 
кралицата и на бившия 
министър-председател на 
България Симеон Сакско-
бургготски. Той е много 
интересна личност. Дъл-
ги години е бил военен, 
президент е на ски феде-
рацията на Обединеното 
кралство. Надявам се да 
има сняг в България, за да 
го придружим до пистите, 
когато дойде.

Той гостува в резиден-
цията ми заедно с пред-
ставители на британски 
компании, които са тук, за 
да се запознаят с българ-
ските фирми и да открият 
път към вашия пазар. Тук 
са JWS International  (Джей 
Дабълю Ес Интернешъ-
нъл), „Аткинс Глобул”, JCB 
и други. 

Тези хора са в Бълга-
рия, тъй като възмож-
ностите за бизнес във ва-
шата страна са сериозни. 
Но те не идват, защото 
искат да присъстват на 
местния пазар сами, без 
местните компании, дори 
и това да беше възмож-
но. Те пристигат, защото 
притежават нещо, което 
могат да предложат, и в 
това се крият перспекти-
вите за сътрудничество. 
След срещите в София 

делегацията ще посети 
Пловдив и Бургас. Там ком-
паниите нагледно ще по-
кажат какво може да бъде 
направено. Те ще прове-
дат разговори с местни-
те власти и ще обсъдят 
потенциалните възмож-
ности за инвестиции и 
съвместна работа.

Бургаската  общи -
на е вложила парите от 
европейските фондове 
в инфраструктура и ре-
зултатите правят впе-
чатление. На мен ми е 
приятно, че новият ин-
тегриран открит транс-
порт в Бургас включи две 
британски компании WYG 
и „Мот Макдоналд” (Mott 
MacDonald), които помог-
наха на града да има съ-
временна транспортна 
система. Чудесно е, че ще 
идем там, ще покажем по-
стиженията си и ще гово-
рим за възможностите в 
бъдеще.

Бихте ли споделили 

как се развива инфра-

структурата във Вели-

кобритания? Ще е инте-

ресно да разберем как е 

прогресирал строител-

ният бизнес особено след 

Олимпиадата в Лондон.

Има два ключови мо-
мента, които бих искал 
да посоча. Първият касае 
амбициозен проект, кой-
то засяга изграждането 
на метро връзка от изток 
на запад в Лондон, като 
линиите се пресичат. 
Стойността на обекта 
е 15 млрд. паунда. Това е 
огромен по мащаби мно-

го сложен проект. Той 
предвижда прокопаване 
на тунели под улиците на 
града и трябва да бъдем 
много внимателни. Идея-
та е пътуващите от по-
крайнините и пътуващи-
те по бизнес дела да се 
придвижват бързо из цял 
Лондон, от всички посоки, 
което в момента е доста 
трудно. Правителството 
отдава значимото и на 
скоростната жп отсечка 
между града и Шотландия, 
която ще минава през цен-
търа на страната. Инвес-
тицията ще е значителна. 
Цифрите не са окончател-
ни, но ще възлязат на ня-
колко десетки милиарда 
паунда. Железопътният 
транспорт ще помогне за 
бизнеса и търговията, за 
разкриването на нови па-
зари. Той е от национално 
и глобално значение.

Другата тема, на коя-
то искам да се спра, е 
енергетиката. Вероятно 
вашата страна също ми-
сли за това – от различ-
на перспектива. България 
произвежда повече елек-
тричество, отколкото 
може да потребява, но 
може би не на точната 
цена. В Обединеното крал-
ство излишъкът е между 
5 и 10%. Използваме елек-
троенергията ефикасно, 
но потребността от нея 
расте. Старите електро-
централи са достигнали 
предела си на съществу-
ване или не са конкуренто-
способни спрямо другите 
алтернативни екологич-
ни източници на ток. Те 

трябва да бъдат заменени 
с нови. Така че имаме го-
ляма строителна програ-
ма в енергийния сектор 
и за първи път от 80-те 
години насам изграждаме 
ядрени електроцентрали.

Едно от нещата, кои-
то правя като посланик, 
е да се уверя, че Велико-
британия и България под-
писват едни и същи доку-
менти в Брюксел, които 
касаят строежа на атом-
ни електроцентрали. Ис-
кам да се уверя, че това 
е възможност за двете 
страни.

Очаквам инвестиция-
та в енергетиката да дос-
тигне до 110 млрд. паунда. 
Имаме подкрепа и от ре-
дица други инвеститори, 
като например от т. нар. 
„зелена банка“, която раз-
полага с 3 млрд. паунда 
за инвестиции в енергий-
но ефективни проекти с 
отпадъчни продукти. На 
нивото на обикновения 
потребител имаме така 
наречената „зелена“ сдел-
ка, която е една прекрасна 
възможност. Ако искате 
да направите изолация на 
дома си или да инстали-
рате слънчеви панели на 
покрива си, електрическа-
та компания върши това 
вместо вас. Не плащате 
нищо, а електричеството 
ви е по-евтино, защото 
потреблението е намаля-
ло. Плащате енергията по 
стари цени, докато не из-
платите разходите по на-
правената изолация. Това 
е много умен подход към 
окуражаването на хората 

Джонатан Гай Алън е посланик 

на Обединеното кралство в 

България от януари 2012 г. Роден е 

в Нотингам, учи в Нотингамската 

гимназия и се дипломира в 

Кеймбридж. 13 години работи за 

Форин офис. Като посланик на 

Обединеното кралство се грижи 

за 7000 живеещи у нас и 400 000 

ежегодно посещаващи България 

британци. Женен, има две деца.

Снимка авторът
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да бъдат пестеливи по 
отношение на енергията.

Н а ш и т е  д ъ р ж ав и 

имат добри взаимоот-

ношения. Това отразява 

ли се по някакъв начин и 

на строителния бизнес?

Вярвам в добрите вза-
имоотношения. Имало е 
периоди в българската 
история, когато британ-
ските компании не са били 
добре посрещнати от 
местния бизнес по раз-
лични причини. Но голяма-
та 100-годишна сграда, 
в която живея в центъра 
на София, и други подоб-
ни ми дават усещането 
да искам да остана още в 
България. 

Като държави се по-
знаваме отдавна и наши 
компании работят заедно 
в продължение на сто и 
тридесет години. Силата 
ни е най-вече в областта 
на опита, който имаме. 
Аз ще съм първият, който 
ще каже, че ако желаете 
британска компания да е 
включена в съвместен про-
ект с вас или да работи за 
вас, не може да се очаква, 
че това ще излезе евтино, 
но със сигурност помощта 
ще бъде най-добрата. 

И може би при осче-
товодяването на финала 
стойността ще се окаже 
най-изгодната. Виждал 
съм търговете в България 
да се печелят от компа-
нии, предложили най-ниска-
та цена, не най-доброто 
качество. Мога да ви дам 
оферта с 50 млн. лв. по-ни-
ска от тази на някой друг, 
но ако разходите са с 10 
млн. лв. повече на година, 
не е необходимо да си ге-
ний, за да се разбереш, че 
след шест години ще си 
губещ.

Taкa че първоначална-
та цена трябва да се ана-
лизира по-задълбочено. В 
този смисъл бих казал, че 
британските компании са 
доволни, че са тук, и ще се 
чувстват добре да бъдат 
на вашия пазар. Имаме ре-
путация, че предоставяме 
качествени услуги и това 
е далеч по-важно от цена-
та. Разбира се, има добри 
компании, които работят 
в България. За съжаление 
не съм виждал много ваши 
фирми в Обединеното 
кралство. 

Наскоро президентът 
на България Росен Плевне-
лиев посети Великобрита-
ния, като го придружаваха 
представители на произ-
водителите у вас. Използ-
вахме случая да повдигнем 
въпроса, че на Острова 
имаме нужда от помощ  по 
веригата за доставки и 
ако българските компании 
могат да съдействат в 
това отношение, са добре 
дошли. Същото се отнася 
за всички сектори. Защо 
български компании да не 
работят в Обединето-

то кралство?  Въпрос на 
партньорство е помощта 
да се осъществи на дву-
странни начала.

В духа на разговора 

ни за взаимно изгодно 

сътрудничество, нека 

спомена, че миналата 

година в България беше 

главният директор на 

метрото и железопът-

ния транспорт в Лондон 

Майк Браун. Той имаше 

среща с изп. директор 

на „Метрополитен“ ЕАД 

инж. Стоян Братоев. 

Считате ли, че разгово-

ри от такъв характер 

са ползотворни за двете 

страни? Дали в бъдеще 

е възможно да се надя-

ваме на проект, засягащ 

метрото или железопът-

ния транспорт, в който 

двете страни да комби-

нират силите си?

Разбира се, че такъв 
проект ще е от изключи-
телна полза. Знаете, че 
през 2013 г. отбелязахме 
150 години от същест-
вуването на метрото в 
Лондон. То функционира 
отпреди Освобождението 
на България.

Аз съм щастлив, че ди-
ректорът на железопът-
ния транспорт в Лондон, 
който е изключително 
зает човек, беше в Бъл-
гария. Нашето метро е 
образец за всеки, който 
мисли за развитието на 
подземния железопътен 
транспорт. Предполагам, 
че същото се отнася за 
метрото в Ню Йорк.

Майк Браун проведе 
прекрасен разговор с гос-
подин Братоев. Мисля, че 
дори успяха за известно 
време да се повозят със 
Софийското метро и като 
експерти имаха възмож-
ност да разискват важни 
теми. Всъщност какво оз-
начава това? Че връзките 
се осъществяват между 
екипи и различни компании, 
между хора и това е мно-
го значимо за взаимното 
разбирателство. От това 
би могъл да се зароди биз-
нес и се надявам да стане 
така.

Хубаво е, че имаше и 
следваща среща в Лондон, 
на която присъстваха ко-
леги на инж. Братоев. Те 
проявиха интерес най-ве-
че към съоръженията за 
контрола и регулацията 
за осъществяването на 
комуникацията. Третият 
лъч на метрото в София 
предстои да бъде изграден 
и защо да не осъществим 
партньорство за него и да 
се опитаме да помогнем. 
Като посланик на Обеди-
неното кралство естест-
вено няма да кажа: „Трябва 
да изберете британския 
продукт“, това, което 
мога да кажа, е: „Моля ви, 
обърнете внимание на 
британския продукт, раз-
берете го, бъдете отво-

рени към потенциала му, 
преценете го по достойн-
ство и бъдете прозрачни в 
подхода си към него.“

Какви са интересите 

на Великобритания към на-

шата страна? Възможно 

ли е да има инвестиции?

Смятам,  че повече 
компании от Острова ще 
стъпят на българска земя, 
за да инвестират. Ще 
има подем в интернет, в 
технологичната инфра-
структура, ще дойдат 
производители, без офиси, 
търговци на дребно. През 
двете години, откакто 
съм тук, сме свидетели на 
нелек период в областта 
на икономиката и в двете 
страни – Великобритания 
и България. В момента 
икономиката ни е в подем. 
Мисля, че страната ви 
има преимущество по от-
ношение на географското 
си положение. 

Ако аз съм от Бълга-
рия, бих повдигнал въпро-
са за потенциално парт-
ньорство с Турция. Вие 
сте главният вход към нея 
от Западна Европа и не е 
лошо да се говори по този 
въпрос. Също така искам 
да отбележа, че очевидно 
нивото на данъците е ни-
ско у вас и хората са до-
волни. 

Това, което би ме тре-
вожило по отношение на 
перспективата за инвес-
тиции, е правосъдната 
система. Тя често се въз-
приема като механизъм за 
защита на човешките и 
политически права и това 
е така в  Европейския 
съюз. Но според мен така-
ва е и системата на биз-
неса.  В основата на всяка 
търговска операция стои 
вярата, че договорът ще 
бъде спазен и ако той бъде 
нарушен има гаранции, 
че съответните правни 
действия ще бъдат при-
ложени и то в кратки сро-
кове. В противен случай за 
инвеститорите е трудно 
да направят решителната 
крачка. Считам обаче, че в 
тази сфера позициите на 
България се подобряват.

Има и друго, което ни 

притеснява. Вицепреми-
ерът на България Даниела 
Бобева направи интерес-
на презентация по време 
на икономическа конфе-
ренция миналата година. 
Тя каза, че 50% от тър-
говете по един или друг 
начин завършват само с 
един успешен участник в 
тях. В миналото в парла-
мента е имало лобиране 
в тази насока и това е 
повод за тревога. Макар 
че и в тази сфера неща-
та се развиват. Мога да 
обобщя, че средата за 
инвестиции се подобрява 
и това е хубаво послание.

Какви са вашите пла-

нове през настоящата 

година? Предвиждате 

ли тържествено отбе-

лязване на стогодишни-

ната от построяването 

на  резиденцията, която 

обитавате? 

Да, тази година се на-
вършват сто години от 
изграждането й. Строе-
жът е започнат през 
1912 г. и е завършен през 
1914 г. По това време се 
е водила Балканската 
война. Това е сграда, с 
която много софиянци са 
израснали и я разпознават 
като една от красивите 
постройки в столицата. 
Миналата година аз и съ-
пругата ми за първи път я 
отворихме за посещения и 
1300 души се отзоваха на 
нашата покана. Бяха пове-
че, отколкото очаквахме. 
Направихме много чай и 
беше чудесно. 

От една страна, сгра-
дата е резиденция на бри-
танския посланик, от дру-
га - това е обществено 
здание и символ на наше-
то успешно приятелство 
и отношения. Софиянци 
също вярват в това. Ето 
защо през настоящата го-
дина ще отбележим сто-
годишнината от постро-
яването. 

Другото важно съби-
тие, което ще органи-
зираме, е свързано с  ин-
фраструктурата. Нека ви 
напомня, че се случиха и 
важни официални визити. 
Президентът Росен Плев-

нелиев бе на посещение 
в Обединеното кралство 
през март и бе приет от 
кралица Елизабет II.  Ми-
нистърът на външните 
работи Кристиян Вигенин 
беше във Великобритания 
през януари. Британският 
министър на енергетика-
та беше в България през 
март. През първите чети-
ри месеца на настоящата 
година визитите и от две-
те страни бяха наситени. 
Празнуваме и стогодишни-
ната от съществуване-
то на приятелството на 
България с Обединеното 
кралство. Годината като 
цяло е тържествена. Ще 
отбележим близките вза-
имоотношени я  между 
двата ни народа, защото 
хиляди хора са преминали 
през резиденцията, която 
е наш дом. Но той е и ра-
ботно място. Миналата 
година приехме четири хи-
ляди гости, имаше хиляда 
и петстотин нощувки от 
хора, отседнали при нас по 
официален повод. Органи-
зирахме над сто събития, 
работихме наистина уси-
лено. Около юни ще внесем 
британски храни и напит-
ки за българския пазар. Ще 
организираме и културни 
събития. Едно то тях е 
„Градовете на бъдещето“.

Бихте ли споделили 

впечатленията си от 

България. Кое е любимо-

то ви място?

Любимото ми място е 
Пловдив. Там научих бъл-
гарски, докато живях в 
местно семейство. У нас 
водим диспути, защото 
аз подкрепям Пловдив за 
Европейска столица на 
културата 2019, а жена 
ми - София. Столицата е 
много красива, най-голя-
мото й преимущество за 
мен, като за чужденец, е 
близката планина. Когато 
си замина, гледката към 
нея от моя прозорец ще ми 
липсва. Планината е  неве-
роятна по своята забеле-
жителност, тя е символ. 
Другото ми впечатление, 
което може да се отнесе 
и до бизнеса, е силната 
връзка между хората, меж-

ду приятелите, вътре в 
семейството. Имиджът 
на работещия човек е мно-
го важен тук и това рядко 
се среща на друго място. 
Когато става дума за ин-
декса щастие, за бълга-
рите той е нисък, но във 
Великобритания хората 
може да не усещат такава 
приятелска подкрепа или 
помощ, както в България. 
Тук любовта и подкрепата 
между хората се приемат 
за даденост. Те са важни, 
защото когато същест-
вува близост и истинско 
приятелство, това озна-
чава, че и в бизнеса често 
има човешки отношения. 
Електронната поща, фак-
совете или цялостната 
документация не е доста-
тъчна. Хората искат да 
знаят кой си, какви позиции 
защитаваш, дали си човек, 
с когото те ще се радват 
да правят бизнес. Много 
важно е разбирането на 
културата на страната 
ви. Моят съвет към бри-
танските представите-
лите на частния сектор, 
които биха дошли в Бълга-
рия, е да имат сериозни на-
мерения и да намерят ком-
пания - местен партньор. 

Какво ще пожелае-

те на читателите на в. 

„Строител“, който мина-

лата седмица отбеляза 

своята 5-а годишнина?

Честит рожден ден! 
Тъй като образованието 
е в основата на нещата, 
пожелавам вестника да се 
развива като  място, къ-
дето британските компа-
нии могат да представят 
знанията и опита си, кой-
то да бъде полезен на бъл-
гарските строители. От 
друга страна от страни-
ците на изданието ние 
също да можем да полу-
чаваме ценна информация 
за строителния бизнес 
в България. Работата за 
подобряване на уменията 
трябва да се осъществя-
ва в две посоки. Ето това 
е важното в партньор-
ските отношения. И още 
дълги години „Строител“ 
да бъде водещото изда-
ние в бранша!

Снимка Галя Герасимова
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Инж. Иван Бойков,
изп. директор - КСБ

По повод публикациите 
в пресата за проектните 
предложения от страна 
на консултантите и пред-
ложените технически ре-
шения за Лот 3 Симитли 
– Крупник – Кресна – Сан-
дански, както и при пред-
варителното обсъждане, 
проведено с експерти от 
бранша, се чуха сериозни 
възражения по повод необ-
ходимостта от изгражда-
не на тунел „Крупник – Кре-
сна“ с дължина 15 км.

Дискусионните момен-
ти са много, но бих искал 
да откроя някои от тях 
като основни:

1. Изграждането на 
тунел с такава дължина 
в земетръсен район от 
най-висока категория крие 
огромен риск за съоръже-
нието. В последните 100 
години са регистрирани 
два изключително силни 
земетръса в района с ог-
ромни разрушителни по-
следици.

2. При публикуваното 
предварително обявление 
за обществена поръчка за 
проектиране и строител-

ство на Лот 3.2 е заложена 
огромна сума от 1,10 млрд. 
лева – толкова, колкото 
е на цялата програма за 
железопътна структура 
по ОП „Транспорт” за пе-
риода 2014 – 2020 година. 
Опитът от изграждане на 

такива съоръжения в Евро-
па показва, че заложените 
предварително суми обик-
новено не достигат и сро-
ковете за изграждане се 
удължават с 30% до 50% 
във времето поради слож-
ността на тунела.

3. Не сме запознати с 
технико-икономическите 
проучвания за разходите 
по изграждане на тунела 
и нормата за възвръща-
емост на инвестицията. 
Трябва да се има предвид, 
че по наши експертни 
оценки поддръжката на 
такова съоръжение в нор-
мална експлоатационна 
готовност би коствало 
на бюджета сума, прибли-
зително равна на тази за 
поддръжка на републикан-
ската пътна мрежа. Да не 
говорим за организацията 
и персонала, който ще бъде 
ангажиран при високите 
изисквания, които са зало-
жени в европейските пра-
вила за такъв вид съоръже-
ния, особено след аварията 
в тунела под Монблан.

Всичко това ще нато-
вари държавния бюджет за 
поколения напред.

4. При изграждане на 
тунела в защитения при-
роден парк ще бъдат пре-
карани над 40 км помощни 
пътища, като част от тях 
ще останат за поддръжка 
на експлоатацията му.

Това са само някои от 
проблемите, които могат 
да възникнат в процеса на 
изграждането на лота. За 
АМ „Струма“ са правени 
предварителни техниче-
ски и икономически про-
учвания по програма EU 
на PHARE „Трансгранично 
сътрудничество България 

– Гърция” и то бе в основа-
та на включване на този 
проект за финансиране 
от Европейските фондо-
ве. Тогава участъкът Лот 
3.2 от Крупник до Кресна е 
разглеждан по трасе на АМ 
„Струма”, което да лежи в 
основата на съществу-
ващия път Е-79 – със съ-
ответните съоръжения 
– естакади и къси тунели, 
които да дадат и макси-
мално задоволяване на еко-
логичните претенции.

От всичко казано до-
тук следва, че би могло да 
се изгради участъкът Лот 
3.2 при цена наполовина 
от тази на тунела – око-
ло 500 - 600 млн. лв., и при 
минимални разходи за под-
дръжка, като освободените 
средства могат да се на-
сочат към автомагистрала 
„Хемус“. Не е маловажно и 
обстоятелството, че това 
трасе може да бъде изгра-
дено изцяло от български-

те строители. Ето защо 
считаме, че докато не 
приключи дискусията, въз 
основа на която да се взе-
ме обосновано решение по 
проблемите, ще бъде греш-
ка да се обявяват търгове 
за строителство и проек-
тиране на Лот 3.1 и Лот 3.3 
– Кресна - Сандански.

Камарата на строи-
телите в България, Бъл-
гарска браншова камара 
„Пътища“, Сдружение „Бъл-
гарска браншова асоциа-
ция пътна безопасност”, 
„Сдружение на пътните 
инженери – консултан-
ти”, сдружение „Българска 
асоциация интелигентни 
транспортни системи“ и 
Университетът по архи-
тектура, строителство 
и геодезия организират 
кръгла маса на 17 април от 
11.30 ч в сградата на УАСГ 
по темата, на която ще се 
обсъждат алтернативи на 
15 км тунел.

Снимки в. „Строител“
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Роза Никова,
ОП на КСБ - 
Кюстендил

Вицепремиерът по 
икономическото разви-
тие Даниела Бобева, екип 
експерти по инвестиции 
и представители от Из-
пълнителната агенция 
за насърчаване на малки-
те и средните предпри-
ятия  бяха на посещение 
в Кюстендил. В рамките 
на визитата си Бобева се 
срещна с кметовете на 
Кюстендил - Петър Па-
унов, и на Сапарева баня 
- Сашо Иванов, зам.-кме-
та на Дупница Красимир 
Георгиев, с ръководители 
на регионалните струк-
тури, със служители в 
областната администра-
ция и с хора от бизне-
са. КСБ бе представена 
от председателя на ОП 
- Кюстендил, инж. Све-
тослав Борисов. Тема-

та на разговорите беше 
„Икономичес кото разви-
тие на област Кюстен-
дил - проекти, проблеми, 
перспективи“. 

Вицепремиерът Бо-
бева обърна внимание на 
няколко основни проблема 
на местната икономика, 
които трябва незабавно 
да се решат. Сред тях 
са слаборазвитият ту-
ризъм, както и нуждата 
от насърчаване на прера-
ботвателната промиш-
леност. „Ситуацията в 
селското стопанство е 
плачевна. Искаме да вър-
нем предишния блясък на 
овощарството в региона. 
Знаете, че напредва и про-
ектът с обучението на 
студенти в Кюстендил в 
сферата на овощарство-
то“, каза още зам. минис-
тър-председателят.

Тя подчерта, че след 
срещите е установила, че 
голяма част от мерките и 

стимулите за развитието 
на местната икономика 
не са били достъпни или 
бизнесът и кметовете са 
недостатъчно добре ин-
формирани за тях.

„Пример за това е, че в 
рамките на Закона за на-
сърчаване на инвестиции-
те има редица облекчения, 
включително за фирми, 
които разкриват 25 ра-
ботни места. В региона 
няма нито една компания, 
която да се е възползва-
ла от тази преференция. 
По същия начин стои въп-
росът със стимулите по 
отношение на вноските 
в социалните фондове. По 
необясними за нас причини 
повечето от облекчения-
та тук не се прилагат“, 
уточни Бобева.

Сред идеите за разви-
тие на региона, които тя 
спомена, е и създаването 
на бизнес инкубатор за 
нови фирми. „За съжаление 

много компании са фали-
рали през последните го-
дини - кои заради кризата, 
кои заради отношението 
към тях. Трудно се създава 
предприемач, а много лес-
но се убива предприема-
чеството. Надявам се, че 
с един бизнес инкубатор 
ще стимулираме младите 
хора да започват частни 
инициативи“, допълни Бо-
бева. Тя обеща, че до ме-
сец и половина ще посети 
отново Кюстендил, за да 
види ефекта от срещите.

Местните кметове 
запознаха вицепремие-
ра със затрудненията за 
ползването на сградите 
на закритите училища.

„За мен това е ново. 
Не знаех, че съществува 
такъв проблем - особе-

но в малките населени 
места. Това, което каза-
ха кметовете, е, че има 
потенциален интерес за 
инвестиции, но въпроси-
те със собствеността и 
смяната на предназначе-
нието са създали пречки. 
Осъдително е сгради, към 
които има инвестиционен 
интерес, да пустеят. Ще 
направим проучване в ця-
лата страна и ще се опи-
таме да дадем решение“, 
заяви в отговор Бобева.

Законът за общест-
вените поръчки (ЗОП) и 
тежките процедури също 
бяха предмет на дискусия 
между нея и кметовете 
от областта. Зам.-пред-
седателят на Народното 
събрание Мая Манолова 
увери, че до две седмици 

ЗОП ще бъде гласуван от 
парламента. 

„Подготвяме Закона за 
конкуренцията. Изобщо в 
момента всеки пети закон 
е в подкрепа на бизнеса“, 
подчерта Манолова. Кме-
тът Петър Паунов изрази 
задоволство от срещата 
и подчерта, че е проявено 
разбиране по отношение 
на много въпроси.  

 „Има готовност за 
законодателни промени и 
мерки. Бе осъществен ва-
жен контакт с Българска-
та агенция за инвести-
ции. Бизнесът  трябва да 
застане наравно с всички 
институции, а не поот-
делно. Заедно ще преодо-
леем порочните практики 
с обжалванията по ЗОП“, 
увери той.                                                                               

Вицепремиерът Даниела Бобева се срещна 
с кметове от областта и с частния сектор 

Георги Сотиров

В началото на април 2009 г. 
започна проектът „Аз мога да 
строя”. По идея и с пристраст-
ното отношение на тогаваш-
ния председател на ОП на КСБ – Пловдив, Пламен 
Иванов инициативата постепенно беше приета и 
подкрепена от областните представителства на 
Камарата в страната. Към нея се включиха и експер-
ти от Камарата на архитектите в България (КАБ), 
Камарата на инженерите в инвестиционното про-
ектиране (КИИП), Съюза на архитектите в Бълга-
рия (САБ). В проекта участват млади специалисти 
и преподаватели от професионалните строителни 
гимназии.

През годините „Аз мога да строя” набра скорост. 
С участието си в проекта момичетата и момчета-
та преминават през всички етапи и дейности на 
строителния процес, като откриват своя талант 
и избират  позиция за бъдещата си професионална 
реализация. В това е и голямата идея на „Аз мога да 
строя” -  да открие и осигури мотивирани и високо-
квалифицирани кадри за бранша.

В края на седмицата във Варна ще се проведе 
тематичният финал за „Съвременна модерна къща”. 
Има нещо символично в това, че десетте екипа ще 
представят своите проекти във ВСУ „Черноризец 
Храбър” -  едно от висшите училища в страната, 
в което младите колеги от проекта после продъл-
жават образованието си по желаните строителни 
специалности.

Непосредствено преди Великден столицата ще 
бъде домакин на тематичния финал за „Бунгало, па-
вилион и традиционна българска къща”. 12 екипа от 
цялата страна ще си оспорват правото - заедно с 
победителите от варненския кръг - да се състеза-
ват в големия финал на „Аз мога да строя” на 25 април 
в Пловдив.

Като медиен партньор на проекта в. „Строител” 
пожелава на всички участници добро настроение, от-
говорно отношение към бъдещата професия и дос-
тойна защита на проектите.

Елица Илчева

Европейски модел за про-
веждане на инструктажи по 
безопасни условия на труд 
на работното място бе 
представен в сградата на 
КСБ пред повече от 30 екс-
перти от фирмите членове 
и социалните партньори на 
Камарата – Федерацията 
на независимите строител-
ни синдикати и федерацията 
„Строителство, индустрия 
и водоснабдяване“ – „Под-
крепа“.

Бранимир Ханджиев от 
БСК изрази надежда, че това 
е първата от поредица съв-
местни срещи и дейности по 
подобряването на условията 
на труд на строителните 
площадки. Той представи 
проекта toolbox.lab, който се 
осъществява с финансовата 
подкрепа на ЕК и Програмата 
за учене през целия живот.

Посочени бяха предим-
ствата на белгийския модел, 
който набляга не на стан-
дартната и широко практи-
кувана у нас форма за про-
веждане на инструктаж, а на 
обучение, при което водещо 
начало е съвместното учас-
тие на обучавани и обучите-
ли в обсъждането на риско-
вите фактори и ситуации на 
работното място. „При този 
метод е изключително важен 
приносът на участниците, а 
дългосрочната цел е промяна 
на поведението на работни-
ците“, информира Нина Геор-
гиева от отдел „Междуна-
родна дейност и управление 
на проекти” в Камарата. 

Румяна Стаматова от 
„РВП Консулт“ запозна учас-
тниците с изискванията на 
българското законодател-
ство относно инструкта-
жите за осигуряване на здра-
вословни и безопасни условия 

на труд и бе категорична, че 
те поставят минималните 
изисквания, а право на рабо-
тодателите е да ги завиша-
ват според собствените си 
нужди и вида на обектите, 
които изпълняват. Гости-
те получиха ръководство за 
разработване на система 
за управление на здравослов-
ните и безопасни условия на 
труд на FIEC (Европейската 
федерация на строителна-
та индустрия) и EFBWW 
(Европейската федерация 
на работещите в строи-
телството и дърводобива) 
и ръководство за обучение 

по системата toolbox.lab, ин-
формационни карти и пример 
за общуване по време на сре-
щи инструктажи по безопас-
ност и здраве. 

В оживената дискусия бе 
разисквана нуждата от про-
мяна в законодателството и 
обмен на информация между 
фирмите и организациите. 
„Вестник „Строител“ е точ-
ното място за споделяне на 
добри практики и ще бъде 
прекрасно, ако на страници-
те се появи рубрика по те-
мата за безопасни условия 
на труд“, предложиха експер-
тите. 

Снимка авторът

Снимка авторът

Емил Христов

В рамките на визитата 
на Негово Кралско Височе-
ство херцога на Кент принц 
Майкъл у нас се проведе 
среща между британска 
бизнес делегация и българ-
ски партньори и представи-
тели на КСБ. От страна на 
Великобритания присъст-
ваха мениджъри на инфра-
структурни компании, сред 
които JC Bamford Excavators 
(JCB), JWC International и 
Atkins Global. Заедно с те-

хни колеги от България те 
представиха постижения-
та на Лондон в областта 
на инфраструктурата. 

От страна на КСБ на 

срещата присъстваха зам.-
председателят Андрей Це-
ков и инж. Джани Антова 
– гл. експерт „Международ-
на дейност“. Цеков запозна 

участниците с историята 
и функциите на Камарата 
и състоянието на строи-
телния бранш в страната. 
Той акцентира върху въз-
можността за развитие на 
сътрудничеството между 
България и Великобритания. 

Гост на срещата беше 
и изп. директор на „Метро-
политен” ЕАД инж. Стоян 
Братоев, който заяви, че 
британските компании мо-
гат да помогнат на българ-
ските си партньори с опит 
в управлението на съвремен-
ни транспортни структури 
и внедряване на модерните 
технологични решения.

Снимка Денис Бучел
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Екип на КСБ,
Таня Бъчварова, 
гл. експерт 
„Професионална 
квалификация 
и мониторинг“ - КСБ

Настоящият мониторинг съ-
държа данни, на базата на които 
се очертават условията, влияещи 
негативно върху конкуренцията 
при обществените поръчки в от-
расъл „Строителство“ през фев-
руари 2014 г. Посочват се тенден-
циите при търговете в сектора и 
е направен сравнителен анализ с 
предходния месец. Мониторингът 
включва общ преглед на критерии-
те за възлагане на поръчките.

Обявените обществени поръч-
ки  за февруари са общо 234 бр. на 
стойност 300 млн. лв. Тези с обя-
вена прогнозна цена са 193 бр., или  
82,5% от всички за месеца.

Броят на обявените обществе-
ни поръчки за февруари в сравнение 
с януари нараства с 62,2%, а про-
гнозната стойност – със 76,5%. 
Поръчките без обявена стойност  
са 41, или  17,5% от обявените. 
Това е със 17,1% повече спрямо пре-
дходния месец.

Обявени поръчки по вид на 

строителството:

Инженерна инфраструктура 
- 93 обявени обществени поръчки 
на стойност 229 млн. лв. Броят им 
нараства със 145% в сравнение с 
предходния месец. Повишава се и 
стойността – със 169%.

ВиК инфраструктура -  9 обя-
вени обществени поръчки, или 3,8% 
от всички за февруари. По-малко са 
с 25% от януари. Стойността им 
възлиза на 5 млн. лв., или с 58,3% 
по-малко. 

Сградно строителство – 30 
обявени обществени поръчки с 
обща прогнозна стойност 37 млн. 
лв., или 12,8% от всички за февруа-
ри. Запазва се броят на поръчките 
от януари, като той представлява 
24,5% от всички, но стойността 
намалява.

Енергийна инфраструктура 
–  12 обявени обществени поръч-
ки, или 5,1% от всички, с прогнозна 
стойност 21 млн. лв. Броят им е 
със 7,7% по-малко спрямо януари, а 
стойността нараства с 23,5%

Проектиране и надзор  - 90 
обявени обществени поръчки, или 
38,5%  от всички, с обща прогноз-
на стойност 9 млн. лв. Броят им е 
с 47,5% повече в сравнение с пре-
дходния месец, стойността се по-
вишава с 50%.

Тенденции

 Брой 

 Инженерно строителство -  
ръст със 144,7% на обявените об-
ществени поръчки спрямо януари.   

ВиК -  понижение с 25%.
Сградно  строителство  - ни-

вата се запазват.
Енергийна инфраструктура - 

понижение със 7,7%. 
Проектиране и надзор - ръст 

с 47,5%.

Обявена прогнозна стойност

Инженерно строителство -  
ръст със 169,4%.

ВиК инфраструктура  - пони-
жение с 61,5%.

Сградно строителство  - по-
нижение с 24,5%.

Енергийна инфраструктура - 
ръст с 23,5%.

Проектиране и надзор  - ръст 
с 50%.

Обявени обществени поръчки 

по строителни сектори

Сектор „Инженерна инфра-

структура“ - 93 обявени общест-

вени поръчки, или 39,7% от всич-

ки. Повече са с 55 бр., или със 

145% спрямо януари.  
Изграждане, реконструкция и 

ремонт на пътна и жп инфраструк-
тура -  71% от обявените общест-
вени поръчки в сектор „Инженерна 
инфраструктура“. Повишението 
спрямо януари е с 47 бр., или с над 
200%.                             

Почистване и корекция на 
речни корита, отводняване и уве-
личаване на пропускателната 
способност на реките, рехабили-
тация и поддържане на пристани-
ща  - 3,2% от обявените поръчки 
в сектора, като са с 2 бр. повече 
от януари.

Паметници на културата, ар-
хеологически разкопки - няма обяве-
ни  обществени поръчки, запазват 
се нивата от януари. 

Сметища за битови и стро-
ителни отпадъци - няма обявени 
обществени поръчки за разлика от 
януари, когато са били 3 бр.

Насипни работи - няма обя-
вени поръчки за разлика от януари, 
когато са били 2 бр.

Ново строителство и рекон-
струкция на паркове, детски пло-
щадки,  стадиони и зони за отдих - 
22,6%, или с 10 бр. повече от януари.

Зимно поддържане и почист-
ване на пътната мрежа – 3,2%, или 
с 1 бр. повече от предходния месец.

Сектор ВиК - 9 обявени об-

ществени поръчки, или 3,8% от 

всички за месеца. По-малко са с 3 

бр. спрямо януари.

Ново строителство и ре-
монт на пречиствателни станции 
за битови и отпадни води – 11,1% 
от обявените обществени поръчки 
в сектор ВиК. По-малко са с 2 бр. 
спрямо януари.

Ново строителство и ре-
монт на помпени станции – 11,1%, 
или с една повече от януари.

Строителство и реконструк-
ция на водопроводни мрежи и кана-
лизация – 66,7%, или с 3 бр. по-малко 
от предходния месец.

Рехабилитация на колектори  
- 11,1%, нивата се запазват.     

Строителство на утаител и 
резервоари -  няма обявени поръчки, 
нивата се запазват.

 Проект за воден цикъл - няма 
обявени  поръчки, нивата се запаз-
ват. 

Сондажни работи - няма обя-
вени поръчки, нивата се запазват. 

Сектор „Сградно строител-

ство“ - 30 обявени обществени 

поръчки, или 12,8% от всички за 

февруари. Запазват се нивата 

спрямо януари. 

Ново строителство – 40%  
от обявените поръчки в сектора, 
запазват се нивата от януари.

Реконструкция, ремонтни 
работи и др. видове строителни 
работи - 60%, запазват се нивата.  

Сектор „Енергийна  инфра-

структура“ -   12 обявени общест-

вени поръчки, или 5,1% от всички. 

По-малко са с 1 бр. от януари.

Мерки за енергийна ефектив-
ност -  41,7% от обявените поръч-
ки в  сектора или с 1 бр. повече от 
януари.

Ремонт, реконструкция и мон-
тажни работи – 58,3%, поръчките 
са с 2 бр. по-малко от януари.

Сектор  „Проектиране и 

строителен надзор“ - 90 обявени 

обществени поръчки, или 38,5% 

от всички за януари. Повече са с 

29 бр., или 47,5%  спрямо януари. 
Осигуряване на експертни и 

технически услуги и консултации, 
техническа помощ – 7,8% от обя-
вените поръчки в сектора, или с 4 
бр. повече спрямо януари.

Изготвяне на инвестиционен 
проект и авторски надзор  -  67,8%, 
поръчките са с 19 бр. повече в срав-
нение с януари. 

Строителен надзор и из-
готвяне на паспорти за обекти  - 
24,4%, ръст с 6 бр. от януари.

 Обявени обществени поръчки 

по критерий „Възложител“ 

Обявените обществени поръч-
ки за февруари 2014 г. от общини-
те  са 234 бр. Те са с 51,9% повече 
в сравнение с януари. Комуналният  
и обществен сектор е обявил 9  по-
ръчки, което е ръст с 80% спрямо  
предходния месец. Търговете на 
болниците и учебните заведения  
са 4, или с 2 бр. повече. Министер-
ствата и агенциите са обявили 29 
обществени поръчки, или с 20,8% 
повече.

Другите обявени обществени 

поръчки са 7 бр. – с 36,4%,  или 4 бр. 
по-малко в сравнение с предходния 
месец. 

Обявени обществени поръчки  

по критерий „Източник на 

финансиране“

Броят на финансираните по 
програми на Европейския съюз  
обявени обществени поръчки са 83  
бр.  при 78 през януари. Ръстът е 
с 6,4%.              

Оперативна програма „Транс-
порт“ - запазване на нивата.

Оперативна програма  „Реги-
онално  развитие“ -  ръст с 80%.

Оперативна програма „Опаз-
ване на околната среда“ – спад с 
16,7%.

Оперативна програма  „Раз-
витие на  човешките ресурси” -   
запазване на    нивата.  

Оперативна програма  „Кон-
курентоспособност“ – спад с 3 бр.

Програма за развитие на сел-
ските райони - ръст с 2,6% през 
февруари в сравнение с обявените 
поръчки предходния месец.

Програма за Трансгранично 
сътрудничество „България – Румъ-
ния“ - запазване на нивата.

Програма за Трансгранично 
сътрудничество „България – Тур-
ция“ - запазване на нивата.

Програма за европейско и 
териториално сътрудничество 
„Гърция – България” - запазване на 
нивата.  

Европейски бежански фонд –  
запазват се нивата.  

Норвежки финансов механи-
зъм  - запазване  на  нивата. 

Агенция за хора с увреждания 
към Министерството на труда 
и социалната политика (МТСП) - 
няма поръчки, запазване на нивата. 

Проект „Социално включва-
не“, МТСП - няма поръчки, запазване  
на нивата.

Програма JESSICA - няма по-
ръчки, запазване на нивата.

Държавен бюджет  - ръст с 

98,7%.
Програма за развитие на сек-

тор „Рибарство“ - ръст с 1 бр.  
Национален Доверителен еко-

фонд – спад с 3 бр. 
Програма „Красива България“ - 

няма поръчки, запазване на нивата.
ПУДООС  - спад  с 1  бр. 

Фактори за несигурна среда.  

Условия, влияещи негативно 

върху конкуренцията 

Често срещани необосновани 
прекомерни изисквания в крите-
риите за подбор на изпълнител на 
съответната обществена поръчка 
за февруари 2014 г. са:

Критерии, водещи до субек-
тивизъм по отношение на показа-
тели като методология, концепция, 
план за работа, промяна в последо-
вателността на технологичните 
процеси и оценка на риска. Това 
касае методиката за разпреде-
ление на точките. Завишени са и 
изискванията за размера на при-
ходите за последните години, на 
гаранционните срокове и отстра-
няване на дефекти в техните рам-
ки. Необосновани са условията за 
наличие на конкретен тип механи-
зация и оборудване и по отношение 
на професионалната квалификация, 
опит и трудов стаж. Липсват из-
исквания за регистрация в ЦПРС. 
Констатациите на експертната 
група към Камарата на строите-
лите в България, изпълняваща мо-
ниторинг на условията, влияещи 
негативно върху системата за 
възлагане на обществените по-
ръчки у нас, е следната:

Допуснатите нарушения, сла-
бите места, ограничителни крите-
рии, водещи до субективни решения 
и поставяне на бариери в рамките 
на анализа за февруари 2014 г., са в 
12 обявени обществени поръчки. Те 
са с 4 повече от януари.

Инженерна инфраструктура и 
ВиК – условия, влияещи негативно 
върху конкуренцията, са допуснати 
в 8 обществени поръчки. Те са с 5 
повече от януари.

Сградно строителство  - 
условия, влияещи негативно върху 
конкуренцията, са допуснати в 3 
обществени поръчки, или с 3 бр. 
повече.

 Енергийна инфраструктура 
- няма регистрирани  несъответ-
ствия. Намаляване на нивата с 2 
бр. в сравнение с предходния месец.

Проектиране и строителен 
надзор - 1 бр. регистрирани несъ-
ответствия, с 2 бр. по-малко от 
януари.

Примери

Поръчка № 00420-2014-0001 

Обявени обществени поръчки по вид строителство, брой 

февруари 2014 г.
Обявени обществени поръчки по вид строителство, стойност  

февруари 2014 г.

Процедура на Договаряне 

февруари 2014 г.
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възложител община Гълъбово - 
Проектиране и строителство (ин-
женеринг) на обект „Реконструкция 
и рехабилитация на улици“

Цитат: „Критерии за оценка на 
офертите

Икономически най-изгодна 

оферта при:

1. Показател: Т1 – „Техника/ме-
ханизация, с която разполага кан-
дидатаът”; тежест: 20

2. Показател: „Специалисти, с 
които разполага кандидатът”; те-
жест: 10

3. Показател: „Срок за изпълне-
ние на поръчката”; тежест: 30

4. Показател: „Гаранционен 
срок”; тежест: 10

5. Показател: „Предлагана 
цена”; тежест: 30”

Коментар: Неправилна форму-
лировка по показател 2 - специали-
стите за изпълнение на поръчката 
се доказват с квалификация и съ-
ответни документи за специал-
ност. Не може да се  прецени  по 
така направената  формулировка 
по отношение  на критериите за 
оценка кой е по-добър специалист. 
Прекалено  субективно  и неком-
петентно  заложен критерий за 
оценка.

Поръчка № 00190-2014-0004 
възложител община  Карнобат 

- Основен ремонт на улици 
Цитат:

Критерии за оценка на офер-
тите

Икономически най-изгодна 

оферта при:

„Посочените по-долу показате-
ли:

Показател: ФО –  финансова 
оценка ; тежест: 1

Показател: ТО –  техническа 
оценка ; тежест: 1”

Коментар: Неточни критерии 
за оценка. Как ще бъдат оценени  
останалите  участници, получили 
по-малко от 1+1=2.  С отрицателни 
дробни оценки ли?

Поръчка № 01389-2014-0003 
възложител  Градски транс-

порт ЕАД - гр. Варна, по програма 
ОПРР – Инженеринг , проектиране, 
строителство, доставка и мон-
таж  на машини и съоръжения и 
авторски надзор за подобряване 
на   производствено – техническа 
база на Градски транспорт  ЕАД - 
гр. Варна.

Коментар:  В описанието не 
става ясно каква е  строителна-
та част на поръчката. Става ясно 
само, че е за доставка  и монтаж  
на съоръжения за градския транс-
порт. Няма описание в частта  
проектиране и строителство.

Поръчка № 00630-2014-0001 
възложител община Ситово,  

област Силистра. Рехабилитация 
на   улици в населени места

Цитат

Критерии за оценка на офер-
тите

Икономически най-изгодна 

оферта при:

Посочените по-долу показате-
ли:

Показател: За Обособени пози-
ции №1 и №2: Техническо предложе-
ние; тежест: 40

Показател: Подпоказател 1 - 
Графика за изпълнение и Описание 
на начина и последователността 
на извършване на дейностите и 
технологията на изпълнение в съ-
ответствие с графика за изпълне-
ние; тежест: 8

Показател: Подпоказател 2 
- Съответствие между Графика 

за изпълнение и Описание на не-
обходимата строителна техни-
ка за изпълнението на проекта, 
включващо брой и основни тех-
нически характеристики на обо-
рудването, действия за реакция 
при отказ/инциденти със строи-
телни машини (включително план 
за действия по заместване и ре-
монт на унищожено или повреде-
но оборудване или на оборудване 
с ограничен или отнет достъп), 
в съответствие с графика за из-
пълнение; тежест: 8

Показател: Подпоказател 3 
- Съответствие между графика 
за изпълнение и Описание на ор-
ганизация на строителната пло-
щадка (складиране на материали и 
оборудване, пропускателен режим 
и мерки за безопасност) в съот-
ветствие с графика за изпълне-
ние; тежест: 8

Показател: Подпоказател 4 - 
Съответствие между графика за 
изпълнение и Описание на плана за 
използване на материалите, произ-
водство/доставка на материали, 
аргументиран подход за доставка 
на асфалтовите смеси (включи-
телно място на производство и 
товарене и начин на съхранение и 
транспортиране на асфалтовите 
смеси), в съответствие с графика 
за изпълнение; тежест: 8

Показател: Подпоказател 5- 
Съответствие между графика за 
изпълнение и Описание на органи-
зация на човешките ресурси - необ-
ходими за изпълнение на проекта, 
разполагане на персонала, в съот-
ветствие с графика за изпълнение; 
тежест: 8

Показател: За Обособени пози-
ции №1 и №2: Цена за изпълнение на 
поръчката; тежест: 50

Показател: За Обособени пози-
ции №1 и №2: Срок на изпълнение; 
тежест: 10

Коментар: С критериите за 
подпоказател 2 и 3  - съответ-
ствие между графика за изпълне-
ние и строителната техника и 
съответствие между графика и 
описанието на организацията на 
строителната площадка се изиск-
ва нещо като  работен проект за 
организация и изпълнение на стро-
ителството. Това  не е предмет 
на поръчката – поддръжка и със-
тояние на строителната техника. 
Неприемливи критерии за оценка и 
избор на изпълнител.

Поръчка  № 00044-2014-0019 
възложител  АПИ, Област Со-

фия. Определяне на изпълнител  за 
обект Лот 15А  Рехабилитация на 
път III 804 

Цитат:  „Критерии за възла-
гане 

Икономически най-изгодна 

оферта с оглед на:

Посочените по-долу критерии:
Показател: Показател „Пред-

ложена цена“ (остойностена Об-
общената офертна количествена 
сметка (ООКС) с включени непред-
видени разходи, без Провизорните 
суми) за изпълнение на договора, 
евро без ДДС; тежест: 40

Показател: „Вътрешен баланс 
на единичните цени“; тежест: 60”

Коментар: Не става ясно как-
во се разбира под  „вътрешен ба-
ланс на единични цени“. Некорект-
но  зададени критерии за оценка на 
изпълнителя.

Поръчка № 00630-2014-0001 
възложител община  Крумов-

град  - Реконструкция доизгражда-
не и благоустрояване на градски 
парк, изграждане, реконструкция 
и обновяване на детски площадки.

 Коментар: За обособена пози-
ция 2 липсват изисквания за екипа 
за изпълнение на поръчката. Не 
става ясно дали е направен про-
пуск, или има допълнително изис-
кване за такъв екип. Прекомерни, 
необосновани изисквания по отно-
шение на финансовите  възможнос-
ти на кандидата.

П о р ъ ч к а  № 
00065-2014-0001 

въ з ложи тел 
община  Стралджа  
- СМР за изгражда-
не на общински па-
зар гр. Стралджа 

 Цитат: „3. В 
процедурата мо-
гат да участват 
лица, които имат 
достъп до собст-
вени финансови 
ресурси, гаранти-
рана неотменима 
кредитна линия 
или еквивалентен 
ф и н а н с о в  и н -
струмент в раз-
мер,  не по-малък 
от 200 000 лева 
(двеста хиляди 
лева). Достъпът 
до ресурсите по 
предходното из-
речение трябва да 
бъде безусловен, с 
изключение на ус-
ловието участни-
кът да бъде избран 
за изпълнител.

К о м е н т а р : 
Завишени изисква-
ния по отношение 
на финансовите 
възможности  на 
участника в про-
цедурата  по об-
ществената по-
ръчка. Изисквания  
по отношение на  

професионалната  квалификация, 
опит и трудов стаж; необосновани 
прекомерни изисквания в критерии-
те за подбор на изпълнител на об-
ществената поръчка по отноше-
ние на конкретен тип механизация 
и оборудване. 

Поръчка № 00108-2014-0001 
възложител община  Суворо-

во  „Реконструкция на местен път 
град Суворово – промишлена зона“

Цитат:

„Критерии за оценка на офер-
тите. Икономически най-изгодна 
оферта при:

Посочените по-долу показа-

тели:

Показател: Технологична после-
дователност на строителните 
процеси; тежест: 25

Показател: Управление на ри-
ска; тежест: 25

Показател: Финансова оценка; 
тежест: 50”

Коментар: При реконструкция-
та на пътна мрежа има само една 
правилна технологична последова-
телност на строителния процес, 
съгласно закона за строителство 
на пътища. Всяко отклонение от 
нея може да  доведе до компроме-
тиране на  процеса. Този  критерий 
не е правилен.

Поръчка  № 00044-2014-0008 
възложител АПИ, област София 

– Избор на изпълнител на строи-
телно-монтажни работи на обект. 
Път III-1102  

Цитат: Б. да има възможност 
да осигури машини и техн. оборуд-
ване за изпълнение на общ. поръчка, 
вкл. за изпитване и изследване, с 
което ще се осигурява контрол на 
качеството на изпълнените СМР, 
но не по-малко от: •Земекопна ма-
шина - 2 бр.; •Автосамосвали – 3 
бр.; •Товарачна машина/челен то-
варач – 1 бр.;  •Грейдер-1 бр.; •Фре-
за за асфалтобетон – 1 бр.; •Бетон 
помпа – 1 бр.; •Бетоновоз - 1 бр.; 
•Асфалтополагаща машина – 1 бр.; 

•Машина за емулсия - 1 бр.; •Цис-
терна за вода – 1 бр.; •Валяци, в 
т.ч. бандажен – 3 бр.; •Компресор 
– 1 бр.; •Пневматични чукове – 2 
бр.; •Кран 20 тона – 1 бр.; •Акре-
дитирана стр. лаборатория за из-
вършване на задължителните лабо-
раторни изпитвания на материали 
и продукти на строежа. 

Коментар:  В обявата става 
въпрос за строително-монтажни 
работи, а не за изграждане на нов 
път. Изискванията са прекомерни.

Поръчка № 01334-2014-0004 
възложител Фрапорт Туин 

Стар Еърпорт Мениджмънт АД 
Варна – Изработване на комплек-
сен проект за инвестиционна ини-
циатива за строеж. Разширение на 
пътека за  рулиране „А“ на  летище 
гр. Варна 

Цитат: Водещият проектант 
следва да има  най-малко 15 (пет-
надесет) години опит в проекти-
рането на обекти от пътната 
инфраструктура.

Коментар: Завишено и насоч-
ващо изискване. Липсва условие за 
регистрация в ЦПРС.

Поръчка № 00267-2014-0011
 възложител община Пловдив 

-  Извършване на строително-мон-
тажни работи и обновяване  почив-
на база град Доспат.

Коментар: В обявлението  за 
обществената поръчка липсва  из-
искване участникът да има регис-
трация  в ЦПРС на КСБ съгласно 
ЗОП.

Поръчка № 00693-2014-0003
възложител   Университетска  

многопрофилна  болница  за актив-
но лечение и  спешна медицина  „Пи-
рогов“ – Извършване на СМР в сгра-
дите на УМБАЛСП „Н. И. Пирогов“

Коментар:  В обявлението 
липсва изискването участникът да 
има регистрация в ЦПРС (съгласно 
ЗОП) при  прогнозна стойност на 
обекта 6 млн. лв.

Източник: Агенция по обществени поръчки

Критерии за възлагане на обществени поръчки 

февруари 2014 г. 

Нарушения в обявени обществени поръчки по сегменти 

в сектор „Строителство“ 

Разпределение на нарушенията по оперативни програми 
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Ренета Николова

Г-н Якимов, на семинара в 

Хисаря от вас излезе идея, че 

е добре да бъде създадено зве-

но за иновации към Камарата. 

Защо е необходимо това?

Преди да ви отговоря пряко на 
въпроса, ще се опитам да ви дам 
моето тълкувание на понятието. 
„Иновация”, това е интелекту-
алният, научният потенциал на 
хората, доведен до  практическо 
приложение. То е равно на про-
грес. Иновациите, това са кон-
курентоспособност, развитие, 
единствен начин за оцеляване. 
Въвеждането им дава огромното 
предимство да бъдеш пръв, из-
преварващ, конкурентен.

Защо трябва да се създаде 
звено за иновации към КСБ? От-
както поемам различни задълже-
ния към организацията, участ-
вайки активно в нейния живот, се 
опитвам да прокарам едно свое 
убеждение: Камарата трябва да 
разработи своя стратегия, която 
да има за цел да отговори на един 
изключително прост въпрос, кой-
то си задава всеки настоящ или 
потенциален неин член, а именно: 
„Защо да бъда член на Камарата?” 
Опитвайки се да отговоря на 
този въпрос, като част на „група-
та колеги, носещи  отговорност 
за управлението и развитието 
на нашата професионална струк-
тура”, аз съм си разработил своя 
стратегия, която се стремя ле-
ка-полека да следвам. Тя включва 
4 ясни посоки: 

1. Излизане на чужди пазари.
2. Иновации.
3. Защита интересите и ав-

торитета на членовете на Ка-
марата пред банки и присъеди-
нителни дружества, осигуряване 
на правна и икономическа помощ, 
въвеждане на строги регламенти 
в бранша, информираност и т.н.

4. Законодателна инициати-
ва.

Тактиката за постигане на 
тези цели не е предмет на на-
стоящото интервю, само ще 
кажа, че по т. 3 и 4 се правят 
известни усилия. Те са много се-
риозни  по отношение на часта 
информираност, благодарение на 
нашия вестник,  адмирации за не-
говото ръководство.

 До тук отговорих на въпроса 
„защо точно аз предлагам това 
звено”, а сега ще отговоря на 
въп роса „защо изобщо има нужда 
от него”? По три основни причи-
ни:

1. Без иновации браншът няма 
да се развива.

2. Кой друг, ако не Камарата 
има потенциала да събере инфор-
мацията, да я пресее, да я насочи 
и да помогне за нейното практи-
ческо приложение?

3. Най-после и сектор „Стро-
ителство” е включен в програма 
„Хоризонт 2020”, в която за ино-
вации са отделени около 1,4 млрд.  
лева.

Ето и някои допълнителни 
причини: 

✓Темата за иновациите 
трябва да стои по принцип пред 

всички, които се занимават с 
бизнес - със строителство или с 
друг вид дейност. 

✓Във всяка по-голяма фирма е 
нужен специален отдел за инова-
ции, който дали ще издирва, или 
създава свои, зависи от потен-
циала на фирмата. 

✓Икономиката на България е 
една от най-енергоемките в цяла 
Европа, т.е. не сме конкуренто-
способни в нито един сектор. 
Основна причина е липсата на 
иновации. 

✓Строителният бранш е в 
криза и е изключително подходящ 
момент за внедряване на нови 
технологии, като в допълнение 
вече имаме подкрепата на ев-
ропейските фондове.  Ето защо 
едно от направленията, което 
трябва да се разработи от Ка-
марата, е издирване и внедряване 
на новостите в строителство-
то. 

Това беше теоретичната 
част. Практиката показва, че 
ако не се възложат конкретни 
задачи на конкретни хора, всич-
ко казано ще си остане празни 
приказки. Една от основните 
функции на КСБ е да обединя-
ва усилията на своите членове 
в тяхна полза. Длъжни сме да 
мултиплицираме идеята за съз-
даването на нови продукти. Ка-
марата може да отделя част от 
ресурса си и да го влага в проуч-
ването и въвеждането на инова-
ции. Убеден съм, че това ще е пе-
челившо начинание. Но без да се 
създаде звено, то няма как да се 
случи. Необходим е алгоритъм, по 
който да стигнем до конкретни 
нови идеи и тяхното приложение. 

Това ще бъде от полза за всички 
страни, участващи в процеса. 

Моето практическо предло-
жение е да се създаде клъстер с 
участието на Камарата (в лице-
то на звено „Иновации”) съвмест-
но с частна структура, която да 
издирва новостите  в строител-
ството, те да бъдат събирани в 
информационна банка и предста-
вяни на членовете на Камарата 
чрез в. „Строител“ и по други на-
чини, за да бъдат популяризирани. 
Този клъстер ще работи с банки-
те за финансиране, ще изготви 
модели за внедряване на различ-
ни иновации, ще оказва правна и 
техническа помощ на фирмите, 
членки на Камарата, при желание 
за внедряване. Те ще имат право-
то на „първи отказ”.

Кои са най-интересните 

идеи,  които сте срещали?

Много са. Ето един съвсем 
лесно практически приложим при-
мер: от известно време всички си 
говорим колко е лошо качеството 
на водата, която използваме за 
битови нужди. Има разработен 
„активатор”, който се монти-
ра след централния водомер на 
каквато и да е сграда, който 
подобрява рязко качествата на 
питейната вода, препятства от-
лагането на котлен камък, рязко 
намалява използването на перил-
ни препарати и нещо, което не е 
без значение - струва до 1500 лв. 
за средно голяма жилищна сгра-
да, с 30 апартамента например. 
Подобен активатор, монтиран 
на бетонов възел, първо намалява 
водата на цименто-водния раз-
твор, от там повишава устой-

чивостта на бетона при замръз-
ване и допълнително повишава 
якостта на бетона с от 10 до 
15%, като същевременно скъсява 
достигането на теоретичната 
му якост, което пък позволява по-
бърз декофраж: по-евтино, по-яко, 
по-бързо. 

Друг пример: композитна ар-
матура. Иновацията е въведена 
още 70-те години за изграждане-
то на специални обекти в агре-
сивна среда в СССР.

Вече може да се използва, 
даже май сме на път да я въведем 
и у нас. Тази арматура има редица 
съществени предимства:  4 пъти 
е по-лека от желязната при ра-
вен диаметър и до 8 пъти по-лека 
при равна якост, тъй като е от 
1,5 до 2,5 пъти с по-висока якост 
от нея. Не корозира, даже в аг-
ресивна среда, коефициентът й 
на линейно разширение е равен с 
този на бетона, тя е диелектрик. 
Транспортира се на кангали, все-
ки колега може да направи сметка 
колко пести само от транспорт-
ни разходи, другото е ясно.

Има ли вече нагласа в Кама-

рата да подкрепи вашата идея?

Вече да. На заседание на ОП 
София към КСБ съвсем официал-
но ми бе възложено да разрабо-
тя алгоритъма за осъществя-
ване на тази идея в Камарата. 
В заключение: Аз съм оптимист, 
имам енергията, познанието и 
желанието да доведа идеята до 
край, но не без безценната по-
мощ на в. „Строител”. Благодаря 
за предоставената възможност 
да споделя с колегите си моите 
идеи.
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КСБ - МНЕНИЯ

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

Инж. Николинка Стоянова,
експерт – ОП на КСБ – Плевен 

ОП на КСБ – Плевен, беше до-
макин на неформална среща на 
регионално ниво между ръковод-
ствата на браншовите организа-
ции от сектор „Строителство“. 
В нея освен представителите на 
Камарата участваха и експерти 
от КИИП и КАБ. Тя се проведе по 
повод посещението в града на инж. 
Емил Костадинов, председател на 
парламентарната Комисията по 
инвестиционно проектиране. 

Пред бранша той представи в 
резюме направеното от комисията 
по промените в Закона за кадастъ-
ра и имотния регистър, Закона за 
обществените поръчки, както и за 
текущите промени в Закона за ус-
тройство на територията (ЗУТ). 
Инж. Костадинов напомни, че пред-
стои отделяне и кодифициране на 
дейностите по териториалното 
и устройственото планиране от 
тези, касаещи строителния про-
цес. Той изрази благодарността 
си за изключително ползотворно-

то сътрудничество на комисията 
с представителите на съсловните 
организации. 

Присъстващите дадоха кон-
кретни предложения за промени в 
нормативни разпоредби относно 
тяхната несъвместимост с но-
вите икономически взаимоотно-
шения. Председателят на ОП на 
КСБ - Плевен, инж. Розета Мари-
нова изрази необходимостта от 
по-широко обсъждане и коментари 

за очакваните кардинални промени 
в ЗУТ. Беше отбелязано и желание-
то да се доведат до реализация 
чаканите от строителния бранш 
промени в ЗОП.

В заключение инж. Костадинов 
подчерта още веднъж необходи-
мостта от пряко взаимодействие 
и партньорство между браншови-
те структури и законодателите 
за подобряване на бизнес средата 
и нормативната база.

Снимка авторът

Членовете на Бур-
гаския областен съвет 
на КСБ се срещнаха с 
инж. Стефан  Заманов и 
представители на „ЕВН 
България Електроснабдя-
ване”. Домакин беше ОП 
на Камарата в морския 
град. Председателят на 
областната структура 
на КСБ инж. Николай Ни-
колов запозна накратко 

гостите  със  структу-
рата и дейността  на 
Камарата.

По време на разго-
ворите бяха обсъдени 
проблеми, касаещи съв-
местната работа, и въз-
можностите за тяхното 
решаване. Присъстващи-
те изразиха готовност 
за сътрудничество и бъ-
дещи срещи.
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През 2014 БАУЕР България ЕООД навършва 10 години успешно присъствие на 
българския пазар на специалните фундаментни работи и технологии. За този 
период фирмата се доказа и утвърди като ЛИДЕР В СЪВРЕМЕННИТЕ ТЕХНОЛО-
ГИИ НА ФУНДИРАНЕ и надежден и отговорен партньор. 

Високопроизводителната съвременна техника, с която фирмата работи, 
както и добре мотивираният персонал са гарант за високото качество на пред-
лаганите продукти и услуги. Боравейки с богат набор от сондажни технологии, 
БАУЕР винаги довежда възложителя по най-краткия път до целта.

БАУЕР България предлага пакет от изделия и услуги, свързани с проектиране, 
изпълнение, тестване и контрол на различни проекти в областта на специално-
то фундиране при стриктно спазване изискванията на европейските стандарти 
за качество.

Някои от по-известните обекти, в изграждането на които фирмата е участ-
вала през годините, са Mall of Sofia, Софийското метро, „Сан Стефано Плаза“, 
автомагистрали „Тракия”, „Марица”, „Люлин“ и „Струма“, АЕЦ „Козлодуй“, ТЕЦ „Ма-
рица-изток“ 1 и 2, мол „Сердика Център“ и др. 

По този повод бихме искали да изкажем искрената си благодарност към 
всички наши партньори, клиенти и приятели, чието професионално отношение 
и коректност ни помагаха и продължават да ни помагат да изпълняваме наша-
та мисия! Нека си пожелаем здраве и дългогодишно успешно сътрудничество и 
занапред!

БАУЕР България ЕООД ЕВРОПАРТ Бизнес Център бул. "Самоковско шосе" No 2, 1138 София, БЪЛГАРИЯ
тел.: +359 2 974 35 37 факс: +359 2 974 44 26 e-mail: office@bauer.bg  

Фундаменти
Укрепяване и сондажи

Геотермални системи
Изпитвания и мониторинг

Лидери в съвременните
технологии 
на фундиране

България ЕООД

10 години БАУЕР България ЕООД

 Мирослав Еленков

300 млн. лв. са заложени в 
Публичната инвестиционна 
програма „Растеж и устой-
чиво развитие на регионите” 
за 2015 г. Това стана ясно по 
време на пресконференция, 
на която министърът на 
финансите Петър Чобанов 
представи бюджетната 
прогноза на ведомството 
за периода 2015 – 2017 г. С 
парите ще се финансират 
само общински проекти, 
като до края на тази година 
ще е ясно кои ще са приори-
тетните направления. Така 
ще продължи изпълнението 
на проекти и програми, на-
сочени към постигане на 
икономически растеж, пови-
шаване на конкурентоспо-
собността на икономиката 
и създаване на възможност 
за генериране на заетост и 
доходи. По думите на Петър 
Чобанов, до момента общи-
ните са усвоили по програ-
мата 290 млн. лв.

Той съобщи още, че 
местните власти ще по-
лучат допълнителни 100 
млн. лв. следващата годи-
на. Средствата ще бъдат 
разпределени за изравни-
телната субсидия, в която 
е включена издръжката на 
общинските администра-
ции, както и за финансиране 
на капиталовите разходи. 
Средствата за снегопо-

чистване ще бъдат увели-
чени, защото се оказва, че в 
малките общини не са дос-
татъчно. Предвидени са и 
пари за ремонт на пътища. 

И през периода 2015 – 
2017 г. средствата от ЕС 
ще продължат да подкрепят 
развитието на ключови на-
ционални политики в облас-
тта на образованието, зае-
тостта, здравеопазването 
и други сектори, сочи още 
прогнозата на министер-
ството. Ведомството очак-
ва икономическият растеж в 
страната за 2014 г. да дос-
тигне 2,1%. Оптимизмът се 
дължи на ръста на брутния 
вътрешен продукт (БВП) 
от 1,8%, заложен в бюджет 
2014 г. 

За периода 2015 – 2017 г. 
министерството предвиж-
да ускоряване на растежа 
от 2,6% до 3,4%. Причината 
е очакването, че вътреш-
ното потребление ще се 

увеличава благодарение на 
възстановяването на пазара 
на труда и нарастването на 
доходите на домакинства-
та. Друг фактор, който ще 
задвижи икономиката на 
страната, според МФ, ще 
са инвестициите. За тях се 
залага ръст в размер на 3%.

Министърът посочи, че 
ведомството продължава да 
работи по понижаването на 
бюджетния дефицит. Очак-
ванията са, че до 2017 г. той 
ще спадне до 0,9% от БВП. 
Прогнозите за недостиг от 
1,5% през 2015 г. и от 1,1% 
през 2016 г. остават непро-
менени. Чобанов увери, че 
към края на февруари дефи-
цитът е по-нисък от този 
през същия период на 2013 г. 

Прогнозата за безрабо-
тицата е, че през 2014 г. 
тя ще се понижи слабо – до 
12,8%. За февруари ста-
тистиката показа, че е 
намаляла едва до 13,1%. МФ 

разчита на спад до 10,9% до 
2017 г. 

През 2014 г. инфлацията 

ще остане сравнително ни-
ска под влиянието на очаква-
ната благоприятна конюнк-
тура на международните 
пазари на суровини, прогно-
зират още от ведомство-
то. В док лада се посочва, че 
през 2015 г. инфлацията ще 
се ускори до 2,4%, след което 
ще се забави до 1,7 – 1,8% в 
периода 2016 – 2017 г. Към 
края на февруари дефлаци-
ята в страната достигна 
2,2% на годишна база след 8 
поредни месечни понижения 
на индекса на потребител-
ските цени. „Очакванията са 

Министерството на финансите прогнозира 2,1% икономически растеж дефлационната тенденция 
от началото на годината 
да бъде преодоляна“, увери 
Чобанов.

Правителството за-
пазва ангажимента си за 
повишение на минималната 
работна заплата. От 1 яну-
ари 2015 г. се предвижда тя 
да нарасне до 380 лв., за да 
достигне 420 лв. от 1 януа-
ри 2016 г. и 450 лв. от нача-
лото на 2017 г. Продължава 
увеличението на максимал-
ния размер на осигурител-
ния доход. До 2017 г. той 
ще достигне 3000 лв., като 
преди това бъде повишен 
до 2600 лв. през 2015 г. и до 
2800 лв. за 2016 г.
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Десислава Бакърджиева

Напредва изпълнението на железо-
пътните линии Септември – Пловдив 
и Първомай – Свиленград. Те се реали-
зират по Оперативна програма „Транс-
порт” и се определят като рискови. Това 
съобщи зам.-министърът на транспор-
та, информационните технологии и 
съобщенията Петър Киров. „Започна 
изпълнението на Септември – Пловдив. 
Дадохме начало на строителството и 
по трите позиции. По линията Първо-
май – Свиленград работата също на-
предва с добри темпове. Предстои ни с 
министър Данаил Папазов да направим 
инспекция на двата обекта. Убеден съм, 
че те ще са готови навреме, в рамките 
на оперативната програма”, посочи Ки-
ров. Той припомни още, че срокът на до-

пустимост на разходите по проектите 
за реконструкция и електрификация на 
железопътната линия Пловдив – Свилен-
град и за модернизацията на участъка 
Септември – Пловдив е до 31 декември 
2015 г.

Рехабилитацията на жп линията Сеп-
тември – Пловдив стартира поетапно в 
първите месеци на 2014 г. Дължината 
на железопътния участък е 53 км. В него 
влизат отсечките Пазарджик – Стам-
болийски, Септември – Пазарджик и 
Стамболийски – Пловдив. Предвижда се 
дейностите по обекта да приключат до 
края на 2015 г.

Работата по трасето Първомай – 
Свиленград е започнала през 2012 г. То е 
част от жп линията Първомай – Свилен-
град. Строителните дейности трябва да 
приключат през 2014 г.

Десислава Бакърджиева

Приключи ремонтът на 17,1 км от вто-
рокласния път Брезово – Раковски. Строи-
телно-монтажните дейности са изпълнени 
на 100% и обектът има подписан Акт 15. 
Предстои издаването на Акт 16 и разреше-
нието за ползване. Стойността на проек-
та е 11 470 523 лв. Той е изпълнен по лот 
38 от четвъртия етап на ОП „Регионално 
развитие” 2007 – 2013 г., съфинансирана от 
Европейския фонд за регионално развитие и 
националния бюджет.

Рехабилитираните участъците от път 
II-56 Брезово – Раковски са от км. 71+600 до 

км. 83+511,6 и от км. 85+060 до км. 90+327,65. 
Извършено е полагане на основни и асфалто-
ви пластове, нови облицовани окопи и банке-
ти и отводняване на пътното платно. Мон-
тирана е нова хоризонтална маркировка и 
вертикална сигнализация. С реализацията на 
проекта е увеличена носимо способността 
на настилката и е улеснено отводняването 
на отсечката. Подобрени са безопасността 
на движението и комфортът при пътуване-
то между общинските центрове Брезово и 
Раковски.

Изпълнител на строително-монтаж-
ните дейности е „Пътища Пловдив” АД. 
Строителният надзор осъществява „Път-
консулт 2000” ЕООД. Договорът за ремонта 
е на стойност 10 830 387 лв., а за надзор –  
384 148 лв.
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Емил Христов

През новия програмен 
период ще бъдат отпус-
нати близо 3,5 млрд. лв. 
за търгове, свързани с из-
граждането на пътната 
мрежа на страната. Това 
заяви министърът на ре-
гионалното развитие Де-
сислава Терзиева по време 
на тържествена вечеря по 
повод 20-годишнината от 
основаването на Българ-
ската браншова камара 
„Пътища“ (ББКП). Според 
министъра само за проек-
ти за автомобилни пъти-
ща до края на годината ще 
бъде даден ход на тръжни 
процедури за 770 млн. лв. 

Председателят на УС 

на Агенция „Пътна инфра-
структура” (АПИ) инж. 
Стефан Чайков, който 
също беше сред специал-
ните гости на събитието, 
уточни, че става въпрос 
за пътя Мездра – Ботев-
град. Рехабилитацията му 
вероятно ще започне още 
преди лятото, както и 
вторият етап от изграж-
дането на Западната дъга 
на столицата. Индикатив-
ната стойност на двата 
проекта е 300 млн. евро. 
Предстоят още 5 търга 
по програма „Транзитни пъ-
тища V”. Те са за отсечки-
те Гурково – Нова Загора, 
Ямбол – Средец, Пловдив 
– Асеновград, Дупница – 
Самоков, Самоков – Ихти-
ман. Амбицията на АПИ е 

„Транзитни пътища VI” да 
стартира до края на тази 
година.

Домакинът на вечер-
та – председателят на УС 
на ББК „Пътища“ Николай 
Иванов, отбеляза, че през 
последните години благо-
дарение на колегите му 
от строителния бранш са 
изпълнени редица обекти. 
Той напомни, че се очаква 
през новия програмен пе-
риод 2014 – 2020 г. стра-
ната ни да получи над 7 
млрд. евро, от които 4,45 

млрд. евро за инфраструк-
тура. 

„Важно е тази безвъз-
мездна помощ да остане в 
България и да подпомогне 
нашата икономика. Редно 
е на обектите ни да има 
български фирми. Призова-
вам колегите да избират 
българското“, допълни още 
той.

Гост на юбилея беше 
и зам.-кметът на София 
Любомир Христов. Той из-
рази задоволството си от 
фак та, че празненството 
се провежда в град, който 
през последните години 
инвестира най-много в 
пътната инфраструктура. 
„Капиталовата програма 
на Столичната община е 

на стойност над 120 млн. 
лв. Тези средства са за 
ремонти на пътищата в 
София. Искаме да запазим 
това темпо и през следва-
щата година. Разчитаме 
на всички вас да бъдете 
все така добри партньо-
ри“, обърна се към стро-
ителите зам.-кметът на 
Столичната община.

Сред официалните гос-
ти на тържеството бяха 
още зам.-министърът на 
регионалното развитие 
инж. Мирослав Мазнев, 

ББКП чества 20-годишен юбилей

ДО
Г-Н НИКОЛАЙ ИВАНОВ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС 
НА БЪЛГАРСКАТА БРАНШОВА 
КАМАРА „ПЪТИЩА”

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС 

Уважаеми г-н Иванов,

Приемете моите и на УС на Камарата на стро-
ителите в България най-искрени поздрави по случай 
20-годишнината от основаването на Българската 
браншова камара „Пътища”. През тези две десети-
летия членовете на оглавяваната от Вас организа-
ция спомагат за развитието и модернизацията на 
републиканската пътна инфраструктура. Като асо-
цииран член на Камарата на строителите в Бълга-
рия заедно изграждаме и рехабилитираме магистра-
ли и пътища, променяме облика на страната и чрез 
това спомагаме за привличане на нови инвестиции.

Надявам се и през настоящия програмен период 
да продължим доброто си партньорство и да разгър-
нем още повече потенциала си, за да имаме модерна 
пътна инфраструктура, каквато е необходима на 
държавата и на бизнеса.

Желая на Вас и на членовете на ББКП здраве и 
нови професионални успехи!

София            Инж. Светослав Глосов 
08.04.2014 г.            Председател на УС на КСБ

ДО Г-Н НИКОЛАЙ ИВАНОВ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС 
НА БЪЛГАРСКА БРАНШОВА 
КАМАРА „ПЪТИЩА“”

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС 

Уважаеми г-н Иванов, 
От Съвета на директорите и от целия екип на 

в. „Строител“ приемете най-искрени поздрави по 
случай 20-годишнината от основаването на Българ-
ската браншова камара „Пътища“. На страниците 
на изданието показваме професионализма на члено-
вете на организацията, която е асоцииран член на 
Камарата на строителите в България. Разказваме 
за процеса при изграждането на магистрали и  пъ-
тища. С Вас сме още от началото на първата копка 
до прерязването на лентата и преминаването на 
първите автомобили по новото трасе. 

Пожелаваме Ви и през настоящия програмен пе-
риод да се срещаме на строителните площадки - 
Вие да изграждате, а ние да отразяваме развитие-
то и модернизацията на пътната инфраструктура  
у нас.

От името на целия екип на в. „Строител“ пожела-
ваме на Вас и на членовете на ББК „Пътища“ много 
здраве и късмет! Нека продължават да Ви съпътст-
ват успехи в личен и професионален план!

София  Инж. Пламен Пергелов
08.04.2014 г. Председател на СД 
 на в. „Строител” 

 Ренета Николова
 Прокурист и главен редактор 
 на в. „Строител“

Снимки авторът

инж. Асен Антов – изп. 
директор на НК „Страте-
гически инфраструктур-
ни проекти”, почетният 
председател на КСБ инж. 
Симеон Пешов, изп. дирек-
тор на Камарата на стро-
ителите в България инж. 
Иван Бойков, членът на УС 
на КСБ инж. Лю бо мир Ка-

чамаков, председателят 
на секция „Инженерна ин-
фраструктура“ и член на 
УС инж. Росен Колелиев, 
председателят на секция 
„Проектиране и строите-
лен надзор“ инж. Валентин 
Зарев, главният редактор 
на в. „Строител“ Ренета 
Николова и много други.

Министър Десислава Терзиева с председателя на УС на АПИ инж. Стефан Чайков и председателя 

на ББКП Николай Иванов

Почетният председател на КСБ инж. Симеон Пешов поздравява Николай Иванов за 20-годишния 

юбилей на Българската браншова камара „Пътища“

От КСБ тържеството уважиха още изп. директор инж. Иван Бойков, инж. Любомир Качамаков 

– член на УС, инж. Росен Колелиев – председател на секция „Инженерна инфраструктура”, и 

инж. Стефан Карчев

Борислав Брайков – началник на отдел „Анализи, професионална 

квалификация и мониторинг“ към КСБ, и главният редактор на 

в. „Строител“ Ренета Николова 
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Вицепремиерът Зинаида Златанова: 

Ренета Николова

„В следващите седем 
години, до 2020-а, България 
ще има достъп до общо 
около 15 млрд. евро от ев-
ропейските фондове. Само 
през настоящата година 
европейските средства, 
които се очаква да влязат 
в българската икономика, 
възлизат на 1,8 млрд. евро. 
В борбата с корупцията и 
измамите с еврофондове-
те  няма място за полити-
ческо противопоставяне, 
така както не може да има 
разлика в интересите на 
европейските и български-
те данъкоплатци. Инте-

ресът може и винаги е бил 
общ – тези средства да 
достигат до гражданите 
на европейска България.“ 
Това заяви заместник ми-
нистър-председателят и 
министър на правосъдие-
то Зинаида Златанова при 
откриването на семинара 
„Мерки против корупцията 
и измамите във връзка с 
използването на европей-
ските структурни и инвес-
тиционни фондове“. 

Вицепремиерът ак-
центира върху необходи-
мостта от максимална 
прозрачност на процеду-
рите, ефективно прилага-
не на новите регламенти 

за европейските струк-
турни и инвестиционни 
фондове през периода 2014 
- 2020 г., реформа на зако-
нодателството в посока 
подобряване на контрола и 
взаимодействието с евро-
пейските партньори. 

Златанова подчерта, 
че в процес на подготовка 
е изготвянето на модер-
но и изцяло съобразено с 
изискванията на Европей-
ската комисия законода-
телство в областта на 
обществените поръчки, 
а в най-скоро време пред-
стои Народното събра-
ние да приеме промени в 
Закона за установяване и 

Г-жо Николова, каква беше най-

важната препоръка, която отправи-

ха към България представителите  

на Европейската комисия?

Удовлетворена съм, че основните 
препоръки на комисията към всички дър-
жави – членки на Европейския съюз, се 
съдържат в мерките, които ЦППКОП под-
готви. В тях е заложено въвеждането на 
електронни обществени поръчки, които 
засилват прозрачността и възможност-
та повече фирми, включително малки и 
средни, да кандидатстват на търговете. 

Има и допълващи мерки, каквито са 
засилването на интегритета, цялост-
ното синхронизиране на нашето зако-
нодателство с препоръките, дадени в 
последните евродирективи, повишава-
не капацитета на администрацията. 
Изключително държим и на централно 
възлагане на електронните обществени 
поръчки, за да се избегне т.нар. многоте-
мие в корупцията. 

Имате предвид творчеството на 

възложителите?

Като човек, който отдавна работи 
в тази сфера, знаете добре, че у нас 
над 5000 възложители разпределят 
обществените средства. Това всъщ-
ност умножава почти по 5000 възмож-
ностите за корупционни практики. 

Какъв е срокът, в който България 

трябва да въведе електронните об-

ществени поръчки?

Срокът за въвеждане на електрон-
ните платформи е 2017 г. 

В това отношение мога да кажа, че 
работим изпреварващо. Текстовете, 
касаещи електронните обществени 
поръчки са факт. 

С помощта на Европейската банка 
за възстановяване и развитие се раз-
писва конкретна програма за преми-
наване към е-платформи. Амбицията 
на екипа, работещ по нея, е до края на 
тази година да бъдат готови техни-
ческите спецификации. Това поставя 
България във водеща позиция по отно-
шение на електронизацията на търго-
вете.

Елеонора Николова, зам.-директор на ЦППКОП:

предотвратяване на кон-
фликт на интереси, които 
отговарят на препоръки-
те в докладите за мони-
торинг и оценка.

В семинара, организи-

ран от ЕК и „Трансперан-
си интернешънъл“, взеха 
участие Валтер Дефаа, 
ген.директор на ГД „Ре-
гионално и селищна поли-
тика“, Йоаким Нунес де 

Алмейда, директор на ГД 
„Вътрешен пазар и услу-
ги“, Елеонора Николова, 
зам.-директор на ЦППКОП, 
Бойко Костов от АФКОС, 
България.

Снимка Денис Бучел

Системата Radopress на Pipelife
Защо все повече у нас се говори 

за повърхностно отопление? Защо 
в съвременните обществени  и жи-
лищни сгради и модерните „пасив-
ни” къщи то измества радиаторно-
то? Защо е предпочитан начин за 
отопление (и охлаждане) с по-ниски 
енергийни разходи, особено важни 
в днешно време, когато цената на 
енергията непрекъснато расте? 
Защо създава по-добри, комфортни 
условия и хигиеничност?

Повърхностното отопление е 
познато на човека още от древ-
ността под различни форми - на-
пример римляните са прекарвали 
дима на запален огън в приземния 
етаж през стените на горните 
етажи и така са получили ефек-
тивна за времето си форма на 
стенно отопление. Подобни схеми 
е имало и като се загрява подът на 
помещението. Общото при тях, а 
и при съвременното повърхностно 
отопление е, че то се осъществя-
ва чрез лъчист топлообмен между 
загрятата повърхност със сравни-
телно голяма площ и останалите 
повърхности и обитателите на 
помещението. Същественото тук 
е, че температурата на загрята-
та повърхност е доста по-ниска 
в сравнение с тази на един ради-
атор или печка, но вследствие по-
голямата площ се постига същият 
ефект, и то с много предимства, 
както ще разберем по-надолу. 

Принципната разлика е в начи-
на на топлообмен. При класическо 
отопление с радиатор със сред-
на температура около 50–80 °С 
и температура на околния въздух 
20 °С се получава достатъчна тем-
пературна разлика така, че да се 
получи поток на загретия въздух, 
който се издига нагоре, обикаля 
помещението, охлаждайки се, пада 
надолу и циркулирайки, повтаря 
същия процес. Това е така наре-
ченият конвективен топлообмен – 
между твърда повърхност и флуид 
(въздух или течност). 

Основно предимството тук е, 
че ни е необходима относително 
малка отоплителна площ, която 
дори изкуствено се увеличава чрез 
оребряването на радиаторните 
сегменти. Но силният въздушен 
поток съдейства за  запрашаване, 
тъй като непрекъснато има пре-
нос на въздух от ниската към по-
високата част на помещението. 
Друг недостатък е събирането на 
затопления въздух с температу-
ра, по-висока от необходимата, в 

горната част на стаята – зона, в 
която на практика почти нямаме 
нужда от отопление. Следствие на 
това е и изсушаването на въздуха 
поради високата му температу-
ра, но основен недостатък е по-
голямата консумация на енергия, 
защото топлият въздух в горната 
част създава и по-големи топлинни 
загуби при преминаване през външ-
ните стени. Заради тази консума-
ция конвективното (радиаторно) 
отопление е почти неприложимо 
за помещения с по-голяма височи-
на – зали, салони, фоайета, цехове, 
складове и др. 

При повърхностното отопле-
ние, било то подово, таванно или 
стенно, принципът на топлообмен 
е лъчист – всяко нагрято тяло из-
лъчва инфрачервени лъчи към окол-
ните тела, като чрез лъчите ди-
ректно се загряват телата. Тук не 
се затопля първо въздухът и той 
от своя страна да затопля тела-
та или хората в помещението. 
Разбира се, като вторичен ефект 
постепенно се подгрява и той чрез 
конвекция, но тази съставка е от-
носително малка и затова този 
вид отопление се нарича лъчисто. 
При конвективното (радиаторно) 
отопление пък също има лъчист 
топлообмен, но заради малката 
площ на нагрятата повърхност 
лъчистата съставка е и малка 
част от пълния топлообмен – там 
преобладава конвективната. 

Предимствата на лъчистото 
(повърхностно) отопление са по-
равномерно разпределение на тем-
пературното поле по височина (не 
се получават зони с излишно висока 
температура на въздуха в горна-

та част), следователно по-малка 
консумация на топлинна енергия; 
необходимата температура на 
въздуха за комфортно усещане е 
по-ниска от тази при конвективен 
топлообмен, защото пък тук окол-
ните предмети (под, стени, таван) 
са с по-висока температура. Това 
е важно, тъй като температура-
та, която усеща човек, е приблизи-
телно средноаритметична между 
температурата на въздуха и тем-
пературата на околните стени:

Тусещ = (Твъзд + Тстен)/2
В редица страни повърхност-

ното отопление се ползва и като 
стенно или таванно в комбинация 
с охлаждане през лятото. Това 
дава голяма възможност да се по-
виши отоплителната повърхност 
– стените и таванът дават въз-
можности за това. Освен това при 
таванно или стенно отопление в 
повечето случаи не се ползва топло-
изолация под тръбите, което силно 
намалява себестойността му.

Съществено предимство на 
повърхностното отопление е, че 
то е нискотемпературно, т.е. во-

дата в него почти не превишава 
45 °С. Това дава големи възмож-
ности като източник на топлина 
да се ползват кондензни котли, къ-
дето максимално се използва тех-
ният по-висок КПД или модерните 
напоследък термопомпи (с изклю-
чително ниска енергийна консума-
ция). Така още може да се намали 
разходът на енергия.

И в заключение на гореспоме-
натите характеристики - нека да 
обърнем повторно внимание на хи-
гиеничността на повърхностното 
отопление – тук отоплителното 
тяло е самият под или стената; 
тук няма събиране на прах и микро-
организми в ребрата на радиато-
ра, конвектора или филтрите на 
климатика и впоследствие те да 
се разнасят от въздушния поток 
в цялото помещение. Тази черта 
на повърхностното отопление го 
изключва като евентуален причи-
нител на дискомфорт и алергични 
реакции в човешкия организъм. 

За повече технически детайли – 
www.pipelife.bg
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СЪВМЕСТНА РУБРИКА НА В. „СТРОИТЕЛ” 

Г-н Димов, с изнена-

да установих наскоро, че 

„Надежда“ е един от най-

старите райони на сто-

лицата. А сега виждам, че 

е и един от най-зелените.

Определено  имаме 
славата на един от най-
зелените райони. Това е 
чудесно, но ни създава и 
трудности, в смисъл че 
поддръжката е скъпа и 
ангажираща. Аз до 2006 г. 
живеех в квартала, тук съм 
роден и израсъл. Моят дядо 
през 1935 г. продава всич-
ко в Калотина и си купува 
къща тук. Така че съм тре-
то поколение гражданин на 
„Надежда“. Преди 8 години 
се преместих в „Оборище“ 
и трябва да ви кажа, че още 
не съм свикнал с това, да 
виждам съседите съвсем 
отблизо през прозореца.

Плюс или минус е това, 

че кварталът е стар?

За мен лично е голям 
плюс. Аз си спомням прогре-
са – от къщите, от старо-
то колело на трамвая. Това, 
че районът се е развивал 
пред очите ми, ми помага 
да виждам бъдещето му. 

Кои са приоритетите 

ви за 2014-а?

Основният е преобра-
зяването на Северния парк. 
Това е най-големият проект 
за тази година. Уточнено 
е всичко и се действа. До 
средата на април ще пус-
нем обществена поръчка 
за довършване на тези 19 
дка, които са откъм входа 
на „Надежда 4“ и „Връбница 
2“. На следващ етап продъл-
жаваме с възстановяване 
на езерото.

Осигурено ли е финан-

сирането?

Средствата се наба-
вят на части от прива-

тизационната програма на 
столицата. В първия етап 
се направи осветлението, 
ще се прави поливна сис-
тема, след това ще се въз-
становява езерото, ще се 
изградят две много хубави 
детски площадки и една 
за скейтборд. Амбицията 
на зам.-кмета Мария Боя-
джийска е последната да 
бъде модерна и професио-
нална. Това означава, както 
се досещате, и доста пари 
– проектирана е за около 1 
млн. лв., но ще видим каква 
цена ще се предложи на об-
ществената поръчка. 

Последният етап е въз-
становяване на настилки-
те – те са около 8 дка, и 
озеленяване и паркова ме-
бел. Такъв е редът, в който 

ще се изпълнят дейности-
те. По наши разчети всич-
ко трябва да приключи за 18 
месеца и след това да слез-
ем към другия вход на пар-
ка, който е откъм квартал 
„Свобода“. Там има 20 дка за 
възстановяване. 

Изберем ли изпълни-
тел, работата продъл-
жава. Трябва да призная, 
че кметът Фандъкова е 
взела присърце този про-
ект. Радва се като вас 
на зеленината тук. Пре-
ди време кръстихме една 
градинка на Никола Котков 
и тогава тя се впечатли, 
че междублоковите прос-
транства са залесени и 
добре запазени. Имаме 
доста добри практики 
и по отношение на под-

държането. Фирмата, на 
която е поверено, работи 
много добре. Отделно об-
щината възлага поддър-
жане на междублоковите 
пространства. Два пъти 
месечно се правят оборки 
на тревните площи и за-
лесяване. Лошото обаче е, 
че не се пази. Може да се 
пусне жалба, че площадка-
та е за ремонт, но когато 
се направи, се руши. 

Друг голям приоритет 
за тази година е довърш-
ването на съвсем нова 
детска градина. Тя е за 
240 деца в 8 групи. Изклю-
чително модерна сграда, 

с басейн – в началото на 
2015-а трябва да е готова. 
Стотина деца ще можем 
да настаним и в обновено 
помещение, което е бивша 
ясла и доскоро се ползваше 
от социални грижи. 

Така че ще имаме над 
360 нови места. За съжа-
ление обаче децата нама-
ляват. За София са 4500 
по-малко през 2013-а, 240 
са при нас. 

Имате ли други учи-

лища и детски градини за 

ремонт?

Имахме готов проект 
за 1,1 млн. лв. с разрешение 
за строеж за разширение 
на училището в „Илиянци“ 
и изграждане на по-голям 
физкултурен салон, който 
да се ползва като спортна 
зала. Предвидени в проекта 
са и изкуствени настил-
ки за две игрища в двора. 

Елица Илчева

„Надежда” е един от най-стари-
те райони на столицата. И макар в 
представите на мнозина да е свързан 
с грозните панелни блокове, това е и 
един от най-зелените и добре уредени 
квартали. На мястото му, което вече 
е с размерите на областен град, няко-
га е имало само голо поле, пресечено 
от шосето София – Лом. През 1905 
– 1906 г. се появили първите къщич-

ки. Построили ги железничари от со-
фийската железопътна работилница. 
През 1908 г. 30 – 40 семейства вече 
били трайно заселени и оформили пър-
вата махала. Обликът й бързо се про-
менял, а покрай жп работниците се 
появили занаятчии, търговци, дребни 
чиновници и дори хора, които се зани-
мавали със селско стопанство.

С Указ 522, обнародван на 18 де-
кември 1923 г., махала „Надежда” е 
призната за отделно село. От 1 яну-

Димитър Димов е завър-

шил Техническия универси-

тет. От 1998 г. се занимава 

с частен бизнес, през 2007 г. 

е избран за кмет. В момен-

та е с втори мандат.

Обновяването на паркове и градини е 
приоритет в работата на районния кмет, 
но се приема с адмирации и от кмета на 
София Йорданка Фандъкова
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И НСОРБ

Беше подаден от общината 
в първата група от проек-
ти за програмата „Региони 
в растеж“, но за съжаление 
не беше одобрен. Надява-
ме се, че министърът ще 
осигури финансиране при 
второто разпределение на 
общия фонд от 500 млн. лв. 
през юни, за да има къде да 
играят децата физическо и 
да тренират след училище. 
В момента провеждат ча-
сове в мазето, което за мен 
не е допустимо. Училището 
сега е начално, до IV клас, 
ще го направим основно – 
до VIII. 

Всеки момент очакваме 
готовност на заданието 
за конструктивно укреп-
ване на училища и детски 
градини и енергийна ефек-
тивност за София. При нас 
на първи етап са включени 
6 детски градини и 5 учи-
лища. Плановете са, ако 
всичко е наред, догодина 
да се обявят поръчките и 
до пролетта да започне 
строителството. От 18 
сгради на детски градини 
9 са санирани. Миналата 
година въведохме енергиен 
мениджмънт и вече имаме 
реализирани 20% икономия. 

Имате ли терени, кои-

то можете да предоста-

вяте на потенциални ин-

веститори?

В промишлените зони 
почти всички земи са рес-
титуирани или приватизи-
рани до 2003 г. Но имаме 
работещи предприятия. На 
наша територия е най-голя-
мата инвестиция в столи-
цата – на „Софарма“. Напра-
виха нов, модерен завод на 
бул. „Рожен“. „Арома“ също е 
сериозно предприятие. Ми-
налата година присъствах 
на откриването на завод 
– швейцарска инвестиция. 
Те започнаха с 50 души в 
помещения под наем и ис-
кат да разширяват, като 
изместят цялото си произ-
водство тук. За съжаление 
бюрокрацията ни е тежка, 
губим страшно много вре-
ме в чакане и така гоним 
инвеститорите. А е изклю-
чително важно да успяваме 
да задържим всеки, който 
иска да остави парите си 
в България. Трябва да се 
създават условия, защото 
знаете какво е 13% безра-
ботица. 

„Надежда“ е много бо-

гата на минерални води, 
имаме 4 каптирани изво-
ра, отредили сме терени 
за спортна зала, за ба-
сейн. Има и инвеститори, 
надявахме се на публично 
частно партньорство, но 
с отмяната на закона пак 
трябва да се търси вари-
ант през концесия. Преди 5 
години дойде инвеститор, 
3 години не можем да му 
оправим документите. А 
трябва така да работи ад-
министрацията, че всеки, 
който иска, да може лесно 
да вложи парите си.

В момента върви ос-

новен ремонт на транс-

портен възел „Надежда”. 

Какво още има в инвести-

ционната ви програма? 

На надлеза започнахме 
ремонтите преди две го-
дини, изградихме, 17 съоръ-
жения, остана да се опра-
вят тунелите. По едната 
тръба ще вървят новите 
трамваи. И велоалея напра-
вихме, и пешеходна – хора-
та са доволни. От по-голе-
мите проекти на пътната 
инфраструктура остана 
само бул. „Рожен“, който е 
връзката със Северната 
тангента, но чакаме да 
излезе подробният устрой-
ствен план. Има проблем с 
отчуждаванията и се тър-
сят варианти трасето да 
се премести в голямата си 
част през общински тере-
ни, за да се мине с минима-
лен разход.

Аз много искам и ме-
трото до „Илиянци“ да се 
реализира, защото с целия 
поток от граждани, които 
идват от дефилето на ра-
бота, сутрин е ад. От Сво-
ге, от Нови Искър – всички 
влизат през Требич и на бул. 
„Рожен“ е страшно. Но засе-
га няма надежда. 

С главния архитект 
Петър Диков водим разго-
вори и за бул. „Сливница“, за 
разширението на „Ломско 
шосе” до Околовръстното, 
което е направено до За-
падната тангента, а надо-
лу е в тежко състояние. На-
дявам се скоро да намерим 
допирни точки по темата 
за подобряване на инфра-
структура, която довежда 
до централна градска част.

Сериозен проблем са и 
тировете – 20 – 40-тон-
ни коли, които влизат към 
центъра. Дори подготвям 

писмо да се забрани достъ-
път на тирове до „Ломско 
шосе” – нещо страшно е в 
момента. Решението е да 
се използват спедициите 
в града -  редно е фирмите 
да разтоварват и да пре-
карват стоките с по-малки 
коли. Знаете, че най-скъпа 
за поддръжка е инфраструк-
турата. И когато направе-
ната се унищожи, тъпчем 
на едно място, защото за-
почваме да я ремонтираме, 
вместо да правим нова на 
друго място. На „Ломско 
шосе” има три училища и 
дори и от тази гледна точ-
ка затор мозяването на дви-
жението не е логично.

Като инфраструктура 

какво друго работите?

Каквото сме заварили 
като най-тежки проблеми, 
общо взето, сме го решили. 
В момента се изгражда ка-
нализацията на „Надежда 4“. 
Над входа на парка се рабо-
ти по трамвайната линия. 
Наблизо има един участък, 
който няма канализация. Да, 
не се учудвайте, има райо-
ни, в които времето е спря-
ло през 1989 г. Даже и улици 
липсват някъде. Но целта 
беше първо да направим 
подземната инфраструк-
тура и след това да асфал-
тираме. Трябва да изградим 
водопровод и канализация 
в кв. „Требич“. Проектът 
е подаден за финансиране 
от Столичната община по 
ОП „Околна среда“ за след-
ващия период. Има разре-
шение за строеж, остава 
само финансирането да се 
осигури. 

След влизането на об-
щия устройствен план на 
София започнахме подробни 
устройствени планове на 
районите. Вече влезе в сила 
този в кв. „Свобода“ – I част, 

II чакаме всеки момент, и 
кв. „Толстой“. Тази година 
направление „Архитектура 
и градоустройство“ трябва 
да възложи III и IV част и про-
мишлената зона „Илиянци“. 
В момента разработваме 
идейния й проект. 

Покрай изграждането 

на метрото успоредни-

те на бул. „Ломско шосе“ 

улици станаха за ремонт. 

Как виждате във време-

то възможностите да 

бъдат реконструирани? 

Какво е състоянието на 

вът решнокварталната 

мрежа въобще?

Поетапно от тази го-
дина започваме да я въз-
становяваме. Казах ви, че 
преди месец влезе общият 
устройствен план на „На-
дежда 1“. Три години има-
ше обсъждания, забележки, 
сега ще започнем първо с 
тези, които са по 200 м, но 
ще решат много от про-
блемите в района. Разбрали 
сме се със зам.-кмета Лю-
бомир Христов, заложено е 
частично финансиране. 

До момента дори и 
частни инвестиции не мо-
жеха да се започнат за из-
граждане на кооперации, но 
сега планът е налице, а има 
и събуждане след кризата. 
Ще гледаме да вървим па-
ралелно, защото за мен е 
недопустимо да се изгради 
инфраструктурата и после 
да се копае за свързване. 

През 2011 г. тогаваш-

ният премиер Бойко Бо-

рисов заяви намерения 

за изграждането на нов 

национален стадион във 

вашия район. Мъртва ли е 

вече тази идея? 

И тя се измести към 
източната част на София. 
Много се надявах да се ре-

ализира на терена на „Ло-
комотив”, за да привлечем 
нови инвестиции в района. 
Имахме намерение с ра-
йонните кметове на „Връб-
ница“, „Красна поляна“ и 
„Илинден“ да влезем в интег-
рирания план за развитие за 
следващия период. Поради 
наложената корекция на 
средствата  от 650 млн. 
лв. на 120 млн. лв., ще има 
само за централната град-
ска част. За нас, ако остане 
нещо, ще е за образовател-
ната инфраструктура. 

Като ви слушам, си 

правя изводи, че сте твър-

до за децентрализацията 

на общините.

Категорично. Казал съм 
го още в първия ми мандат, 
когато бяхме избираеми. 
Има толкова много успеш-
ни модели. Покрай работа-
та ми за интегрирания план 
за градско развитие се за-
познах с този на Будапеща, 
която има 23 самостоятел-
ни района – всеки си изби-
ра кмета, а местен ОбС 
решава за какво да отидат 
средствата, с които раз-
полагат. Имат и яснота 
при разпределението на 
данъците – какво остава в 
района, какво в централния 
бюджет. 

На място се реагира по-
бързо, по-адекватно, време-
ната са нови, не можем да 
държим едно деление, което 
от други времена. Според 
мен 24 района са много за 
територията на София. 
Отделно има нужда от ад-
министративна реформа в 
цялата държава. Абсолю-
тен преразход на средства 
е съществуването на 28 
области и 264 общини. 

Какво на всяка цена ис-

кате да направите до края 

на този ваш мандат?

Още детски площадки, 
искам да има много детски 
площадки. В момента стро-
им 8 – 2 междублокови и 6 в 
дворове на детски градини. 
Надявам се да ги завършим 
до края на април. 

Спортни игрища също 
трябва да построим още 
няколко. Направихме 4 с из-
куствена трева между бло-
ковете, после ни затисна 
кризата. 

Разкажете някоя случ-

ка, различна от ежеднев-

ната работа на кмета?

Наскоро бях на търже-
ство по случай 75-годишни-
ната на училището, което 
завърших – такава емоция 
преживях, че едва си казах 
приветствието.

Общината ви е раз-

хвърляна в няколко сгради 

и докато ви чаках, ми се 

стори, че това създаде 

неудобство на една граж-

данка. Няма ли вариант 

да се събере админис-

трацията на едно място? 

Права сте, но работим 
по проблема. Освен че сме 
на две места, сградата, в 
която сме в момента, е би-
вше военно окръжие, стара 
и без възможност да се 
осигури достъп на труд-
ноподвижни хора. Затова 
до църквата, на мястото 
на общински терен, ще се 
направи нова сграда. Така 
данъчни, социални и кмет-
ска администрация ще се 
съберат в каре от 200 м. 

Освен това 4 дирекции 
на Столичната община ще 
се местят в нашия район 
– там, където в момента 
е дирекция „Зелена систе-
ма“. Ремонтът е приключен, 
прави се поръчка за обза-
веждане.

ари 1924 г. се обособява в самосто-
ятелна административна единица, а 
от септември 1934 г. става център 
на съставна община, включваща села-
та Връбница, Илиянци, Обеля (с махала 
„Модерно предградие”). В началото на 
1936 г. посочените села се отделят и 
Надежда продължава да съществува 
като самостоятелна община.

Името й е дадено от първите за-
селници в чест на най-малката сес-
тра на цар Борис III – Нейно Царско 

Височество княгиня Надежда. То въп-
лъщавало красотата на княгинята и 
копнежа на местните жители селото 
им да расте и преуспява.

Днес район „Надежда” е разположен 
на площ от 19 300 дка и има 77 000 
души население. Обхваща квартали-
те „Надежда” I, II, III и IV част, жк „Тол-
стой”, жк „Свобода”, кв. „Триъгълника”, 
кв. „Илиянци” и кв. „Требич”. Територия-
та му граничи с районите „Нови Ис-
кър”, „Връбница”, „Илинден” и „Сердика”.

Ремонтът на „Ломско шосе“ бе от ключово значение на столичния район
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Народните представители решиха да 
имат великденска ваканция от 17 април 
до 26 април. Освен това депутатите ще 
имат извънредно заседание на 29 април.

По предложение на председателя на 
парламента Михаил Миков депутатите 
решиха последният им работен ден преди 
ваканцията да бъде следващата сряда – 

16 април, и да почиват цялата седмица 
след Великден. 

Заседанието на 16 април пък ще бъде 
тържествено във връзка със 135-ата го-
дишнина от създаването на Търновската 
конституция. По време на него ще има 
изказвания от името на парламентарни-
те групи.

Правителството предлага на На-
родното събрание да избере нов състав 
на Комисията за защита на личните 
данни поради изтичането през декем-
ври 2012 г. на мандата на досегаш -
ната.

За председател на КЗЛД за срок от 5 
години е посочен членът на ЦИК и главен 
експертен сътрудник към Комисията за 
контрол над службите за сигурност, из-
ползването и прилагането на СРС и дос-

тъпа до данните по Закона за електрон-
ните съобщения към 42 народно събрание 
Венцислав Караджов. Той е юрист с над 
13-годишен стаж.

За членове на структурата са пред-
ложени Цанко Цолов – началник-отдел в 
КЗЛД, Цветелин Софрониев – главен се-
кретар на КЗЛД, както и бившите пред-
ставители на Държавната комисия по 
сигурността на информацията Мария 
Матева и Веселин Целков.

Страницата
подготви
Свилена Гражданска

Отпадат наказател-
ните лихви за предсрочно 
погасяване на кредити по 
нови и стари договори, 
решиха народните пред-
ставители при приемане в 
пленарната зала на второ 
четене на промени в За-
кона за потребителския 
кредит. 

„С измененията се за-
пазва стабилността на 
банковата система. Едно-
временно с това може да 
бъде раздвижен кредитни-

ят пазар, защото хората 
могат да погасят сегаш-
ните си задължения и да 
сключат нови договори“, 
заяви депутатът от Ко-
алиция за България Янаки 
Стоилов. 

Народните предста-
вители приеха също и от-
падането на такси, обез-
щетения и неустойки по 
стари ипотечни кредити. 
Те решиха измененията 
да влязат в сила 3 месеца 
след обнародването им в 
Държавен вестник. 

Според депутатите 
от БСП новите текстове 
ще дадат възможност на 
хората, които искат да 

погасят заема си пред-
срочно, да внесат навед-
нъж лихвата и главницата, 
без да плащат за това не-
устойка, дори такава да е 
предвидена в договора им. 

Остава обаче условието 
да е изминала поне една 
година, откакто заемът е 
изтеглен. 

Парламентът отхвър-
ли искането, което пред-

виждаше банките да са 
задължени да предложат 
нови условия на старите 
си клиенти след влизане-
то в сила на промените в 
закона.

Въведоха дефиниция за морски га-
зопровод. Това приеха народните пред-
ставители при разглеждане на първо 
четене на промени в Закона за енер-
гетика, позволяващ проектът „Южен 
поток” да не нарушава законодател-
ство на ЕС. Измененията целят уед-
наквяване на дефинициите на „между-
системен газопровод” с европейските 
директиви, както и създаване на нор-
мативна уредба за морски тръбопро-
води за транспортиране на газ извън 
Европейския съюз.

Предложените текстове бяха под-
крепени от 115 депутати, 64 бяха 
„против” и четирима се въздържаха.

Промените бяха внесени от де-
путатите от БСП Таско Ерменков и 
Явор Куюмджиев и създават нова ка-
тегория – „морски газопровод”, който 
е изключен от правилата за достъп на 
трети страни (т.е. на доставчици на 
газ, несвързани със собствениците на 
тръбата), отпада определянето на та-

рифите от независим регулатор и т.н.
Законопроектът се отнася до пря-

ко изграждане на проекта „Южен по-
ток”, но ще регламентира и следващи 
енергийни и инфраструктурни проек-
ти, посочват вносителите в мотиви-
те си.

Народните представители приеха 
и изменения в ЗЕ, с които се премах-
ва таксата за повторно включване на 
тока в случай на прекъсване на снаб-
дяването заради неплатени сметки. 
С измененията, внесени от депутати 
от ПГ на Коалиция за България, се да-
ват повече права на потребителите. 
Когато сметката за електрическа 
енергия е с над 50 процента по-висока 
от средната за период от 6 месеца 
назад, клиентът ще има право да я ос-
пори и да не я плати, докато не бъде 
разгледано възражението му. Друга 
промяна предвижда ДКЕВР да има пра-
во да променя цената на тока веднъж 
на 3 месеца.

Снимка Влади Георгиев
Янаки Стоилов посо-

чи, че това на пръв поглед 
изглежда примамливо, но 
всъщност финансовите 
институции могат да по-
сочат по-високи лихви и 
това да откаже потреби-
телите от предоговаря-
нето.

Премахват се и всички 
такси и комисиони за об-
служване на заема и него-
вото усвояване. Заб ранява 
се на банките и да искат 
средства за едно и също 
нещо.

Според депутата от 
КБ Румен Гечев, който 
е сред вносителите на 
промените, България е 
последната страна, коя-
то синхронизира закона с 
европейската норма. Той 
заяви, че са водени много 
разговори с представите-
ли на банките и те не са 
възразили срещу измене-
нията.

Националната агенция за приходите 
възстановява по-бързо данък при пода-
ване на годишните декларации с баркод. 
Причината е в това, че по този начин не 
се налага ръчно обработване и попълва-
не на данните, тъй като информацията 
директно се прехвърля от формуляра след 
сканирането на баркода. От приходната 
агенция съветват всеки свой клиент, 
който е декларирал данък за възстановя-
ване, да попълни и да подаде декларация-
та си с баркод.

Срокът за подаване на годишните 
данъчни декларации изтича на 30 април, 
като в същия срок трябва да бъде зап-
латен и дължимият данък за довнасяне.

Плащането на задължението може 
да стане във всяка банка с попълване на 
вносна бележка за плащане към бюджета. 

Други вариант са с пощенски запис или 
чрез интернет. От агенцията напомнят, 
че от 1 март всички плащания за данъци 
се превеждат по нови банкови сметки на 
съответните териториални дирекции на 
НАП, като се прилага код за вид плащане 
11 00 00 „Данъци и други приходи за цен-
тралния бюджет“.

Президентът на България Росен Плевне-
лиев върна за ново обсъждане в Народното 
събрание Закона за Сметната палата. В 
мотивите на държавния глава за ветото е 
посочено, че Конституцията на Република 
България изрично в чл. 91, ал. 2 предвижда ор-
ганизацията, правомощията и редът за дей-
ност на органа да се уреждат с нормативен 
акт. Плевнелиев посочва, че е недопустимо 
Народното събрание да откаже да изпълни 
това правомощие и да го възложи на Смет-
ната палата. Приетият от парламента нор-

Железопътно предприятие ще може 
да извършва ограничен вид превози, без 
да е необходимо да си вади скъпостру-
ващ лиценз за превозвач. Това предвиж-
дат промени в Закона за железопътния 
транспорт. Промените ще облекчат 
големите компании, които получават 
суровини за производството си и извоз-
ват стоките си с влакови композиции и 
плащат на Българските държавни же-
лезници или частните жп превозвачи 
не само за транспортирането, но и за 
извършването на маневрите по разто-
варването. Те вече ще имат право да 
създадат свое дружество, без да им е 

необходим лиценз - само с наличието на 
сертификат за безопасност ще могат 
да стигат до най-близката гара, където 
е стоката и да я превозят.

мативен акт не предвижда броя на отделе-
нията на органа и обхвата им на дейност, а 
възлага на членовете на палатата в бъдеще 
сами да ги определят. Президентът не на-
мира доводи как е определена числеността 
на членовете именно на 9, а не например на 
5, 7 или 11. Не е ясно и откъде ще дойдат 
необходимите средства, за да се осигури по-
големият финансов ресурс за заплати. Друго 
значимо несъвършенство на закона, според 
държавния глава, е възможността за пред-
срочно прекратяване на мандата на предсе-
дателя или на член поради тежко нарушение 
на нормативния акт или на етичния кодекс с 
решение на Народното събрание. 

Снимка в. „Строител“



19СТРОИТЕЛКСБпетък, 11 април 2014

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл. 1. (1) Територията на 

Република България е нацио-
нално богатство. Управление-
то на нейното устройство 
цели да се гарантират устой-
чиво развитие и благоприятни 
условия за живеене, труд и от-
дих на населението.

(2) С този закон се уреж-
дат обществените взаимо-
отношения при управлението 

на териториалното устрой-

ство и регионалното разви-

тие, вкл. планирането, програ-
мирането, информационното 
осигуряване, ресурсното обез-
печаване, наблюдението, кон-
трола и оценката по изпълне-
нието на определените в него 
документи за провеждане на 
държавната политика за те-
риториално устройство и ре-
гионално развитие;

Чл.  2.  (1 )  Държавната 

политика  за териториал-
но устройство и регионално 
развитие се изпълнява в съ-
ответствие с документите 
по този закон на национално, 
регионално, областно и общин-
ско ниво.

(2) Държавната политика 
за териториално устройство 
и регионално развитие съз-
дава условия за балансирано, 

устойчиво и интегрирано 

развитие на районите и общи-
ните и обхваща система от 
нормативно регламентирани 
документи, ресурси и дейст-
вия на компетентните органи, 
насочени към:

1. намаляване на междуре-
гионалните и вътрешнорегио-
налните различия в степента 
на икономическото, социално-
то и териториалното разви-
тие;

2. осигуряване на условия за 
ускорен икономически растеж 
и високо ниво на заетост;

3. развитие на територи-
алното сътрудничество.

Чл. 3. (1) Основните на-

соки на политиката за тери-
ториално устройство и реги-
онално развитие се определят 
в Националната стратегия за 
териториалното устройство 
и регионалното развитие, 
като се отчитат стратеги-
ческите насоки, цели и принци-
пи на политиката на Европей-
ския съюз за:

1. устойчиво развитие на 
териториите на всички тери-
ториални нива;

2. развитие на балансирана 
полицентрична мрежа от град-
ски центрове;

3. засилване процесите на 
териториално сътрудничест-
во на отделните райони и на 
мрежата от градски центрове 
в тях;

4. териториална интегра-
ция на социално-икономическо-
то развитие.

(2) Територията на Репу-
блика България и нейните час-
ти се устройва, осигурява и 
развива чрез система от до-
кументи от стратегическо 
планиране и чрез териториал-
но-устройствена интеграция, 
координация и съгласуваност 
на териториално значимите 
планирания и мероприятия 
(мерки), при което се: 

1. съгласуват и удовлетво-
ряват  различни изисквания по 
отношение на територията и 
тяхното балансиране на съот-
ветното планово ниво;

 2. осъществява превенция 
и защита на ползването на 
територията.

(3) Водещо начало при из-
пълнение на задачата по пред-
ходната алинея е устойчиво 
териториално развитие, кое-
то синхронизира  социалните 
и икономическите изисквания 
с екологичните функции и води 
до балансирано устройство на 
територията с равностойни 
условия на живот.

(4) Устройството, осигу-
ряването и развитието на 

отделните части от тери-
торията се включват в даде-
ностите и изискванията за 
цялата територия и обратно 
- устройството, осигуряване-
то и развитието на цялата 
територия се съобразява с да-
деностите и изискванията на 
нейните отделни части (прин-
цип за обратната връзка).

Чл. 4.  Провеждането на 
държавна политика за тери-
ториално устройство и реги-
онално развитие се основава 
на следните принципи:

1. единен подход за планира-
не и програмиране;

2. концентрация на ресур-
сите за постигане на приори-
тетите;

3. допълване на финансира-
нето от национални публични 
източници при съвместно фи-
нансиране с ресурси от част-
ни източници и от междуна-
родни финансови институции;

4. междуведомствена коор-
динация на дейността на ком-
петентните органи в процеса 
на планирането, програмира-
нето, ресурсното осигуряване, 
реализацията, наблюдението и 
оценката;

5. съгласуваност с другите 
структуроопределящи полити-
ки, инструменти и действия 
на международно, национално, 
регионално, областно и мест-
но равнище;

6. партньорство, публич-
ност и прозрачност на всич-
ки нива при осъществяване на 
планирането, програмирането, 
финансирането, наблюдението 
и оценката.

Чл. 5. (1) Според основно-

то и преобладаващото им 

предназначение, определено 
със  системата от документи 
за стратегическо планиране и 
програмиране на териториал-
ното устройство и регионал-
ното развитие, териториите 
в страната са: урбанизирани 
територии, земеделски те-

ритории, горски територии, 
нарушени територии за въз-
становяване, територии, за-
ети от води и водни обекти, 
и територии на техническата 
инфраструктура (за транс-
портна и инженерна инфра-
структура).

(2) Територии по ал. 1 мо-
гат да бъдат едновременно и 
със специално предназначе-

ние като защитени терито-
рии, определени със закон.

Чл. 6. (1) Изискванията 

към териториалното ус-

тройството и регионално-

то развитие се определят със  
системата от документи за 
стратегическо планиране и 
програмиране на териториал-
ното устройство и регионал-
ното развитие по този закон 
и по правилника за неговото 
приложение, както и с градо-
устройствените планове по 
предвидените в закона за гра-
доустройството случаи.

(2) Територии с особена 

териториално-устройстве-

на защита, включително те-
ритории със специфична ха-
рактеристика, определени по 
реда на отделни закони, могат 
да придобиват специален ре-
жим на териториално устрой-
ство и контрол като защите-
ни територии. Обхватът и 
режимът на устройството им 
се определят със  системата 
от документи по предходната 
алинея.

(3) В територии и части 
от тях, определени с доку-
ментите  по ал. 1, може да 
се установява режим на пре-

вантивна териториално-ус-

тройствена защита, с който 
се запазва фактическото им 
ползване, без да се влошават 
техните качества.

(4) За териториално зна-

чими планове и мерки на пуб-
личните институции, за реше-
ния относно допустимостта 
на териториално значими пла-
нове и мерки на публични звена 
и на лица от частния сектор, 
които могат да повлияят на 
териториално-устройствения 
план, се спазват целите на те-
риториалното устройство и 
се вземат под внимание прин-
ципите и другите изисквания 
на териториалното устрой-
ство за измерване и оценка на 
териториално-устройстве-
ното им влияние по процедура, 
определена в правилника за 
приложение на закона .

(5) В документите за стра-
тегическо планиране по този 

закон за определен територи-
ален обхват и за средносрочен 
хоризонт на планиране се за-
лагат разпоредби като цели 
и принципи на териториално-
то устройство за развитие, 
организация  и осигуряване и  
по-специално относно ползва-

нето и функционалното пред-

назначение на територията.

(6) При изготвянето на до-
кументите за стратегическо 
планиране публичните и част-
ните интереси, доколкото те 
са свързани и от значение за 
съответното планово ниво, 
трябва да се балансират по-
между си;

(7) Документите за стра-
тегическо планиране на съсед-
ни планови територии трябва 

да се координират и съгласу-

ват помежду си.
(8) Целите и принципите на 

териториалното устройство 
за всеки обхват поотделно се 
обозначават в съответните 
документи за стратегическо 
планиране.

ГЛАВА ВТОРА

ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ И 

НИВА НА РАЙОНИРАНЕ 

Чл. 7.  (1)  За целите на 
управлението на териториал-
ното устройство и регионал-
ното развитие се обособяват 
райони, които се разделят на 
четири нива в съответствие 
с изискванията на общата 
класификация на територи-
алните единици за статис-
тически цели, прилагана в 
Европейския съюз (Евростат) 
и съгласно АТУ на РБългария. 
Тези четири нива са съответ-
но националното, регионално-
то, областното и общинското 
(местното) ниво на територи-
ално-устройствено планиране. 
С изключение на регионалното 
ниво, останалите три тери-
ториални нива съвпадат с АТУ 
на РБългария.

(2) Районите от съответ-
ните нива са териториална 
основа за провеждане на дър-
жавната политика за тери-
ториално устройство и реги-
оналното развитие. За всяко 
от нивата се изготвя един 
интегриран документ за пла-
ниране на неговото територи-
ално устройство и развитие.

Чл. 8. На национално ниво 

цялата територия, вкл. мор-
ските пространства, вътреш-

Настоящият законопроект 
e под редакцията на колектив с ръководител

доц. д-р арх. Б. Борисов

Забележка: Настоящият текст на 
този законопроект е предварителна 
принципна редакция. Той ще бъде допъл-
нително редактиран и синхронизиран с 
цялата нормативна система в Републи-
ка България за нуждите на окончателно 

завършен материал, готов за внасяне в 
компетентните органи, след като бъдат 
извършени изменения, допълнения  и коре-
кции, отчитащи становищата и мнения-
та от предстоящите негови обсъждания.

За улеснение на някои места в текста 

се прилагат съкращенията вместо ця-
лостните наименования на отделни ви-
дове документи или органи за управление.

Обсъждането и евентуално приема-
нето на нов законопроект е препоръчи-
телно да се съобрази по време с насто-

ящия и следващия програмен период, така 
че да не наруши приемствеността между 
съществуващата и бъдещата система 
от  документи за стратегическо плани-
ране и програмиране на териториалното 
устройство и регионалното развитие. 
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РАЗВИТИЕ
Допълнителни разпоредби

Преходни и заключителни разпоредби
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ните водни пътища и приста-
нищата на Република България, 
представлява един район, кой-
то съответства на ниво 1 по 
Евростат и е административ-
но-териториалната общност 
на цялата страна.

Чл. 9. На регионално ниво 
се определят четири региона, 
които образуват районите 
от ниво 2 (региони), не пред-
ставляват административно-
териториални единици и са с 
териториален обхват, както 
следва:

1. Дунавски  регион (Мизия) 
обхваща територията на 12 
области, а именно области-
те с центрове Видин, Враца, 
Ловеч, Монтана, Плевен, Вели-
ко Търново, Габрово, Разград, 
Русе, Силистра, Търговище и 
Шумен, вътрешните водни пъ-
тища и дунавските пристани-
ща на Република България;

2. Черноморски регион об-
хваща териториите на 3 об-
ласти, а именно областите с 
центове Варна, Добрич и Бур-
гас, морските пространства 
и морските пристанища на 
Република България;

3. Тракийски регион (Тра-
кия) обхваща териториите 
на 8 области, а именно обла-
стите с центове Кърджали, 
Пазарджик, Пловдив, Смолян, 
Хасково, Сливен, Стара Заго-
ра и Ямбол.

4. Югозападен регион об-
хваща териториите на 5 об-
ласти, а именно областите с 
центове Благоевград, Кюстен-
дил, Перник, Софийска и София;

Чл. 10. На областно ниво 
двадесет и осем района, които 
образуват ниво 3, представля-
ват административно-тери-
ториални единици и обхващат 
територията на отделните 
области.

Чл. 11. На местно ниво 
на територията на всяка об-
ласт са обособени съответ-
ните местни райони, които 
представляват администра-
тивно-териториални единици 
и обхващат територията на 
отделните общини.

Чл. 12. (1) На територия-
та на национално, регионално 
и областно ниво могат да се 
обособяват райони за целена-

сочена подкрепа от държава-

та (РЦПД).
(2) Районите за целенасо-

чена подкрепа обхващат те-
риторията на една или повече 
съседни общини.

(3) Обособените райони 
за целенасочена подкрепа са 
териториална основа за кон-
центрация на ресурси за на-
маляване на вътрешнорегио-
налните различия в степента 
на развитие на отделните 
общини, области и региони 
и за постигане на целите на 
държавната политика за тери-
ториално устройство и регио-
нално развитие.

(4) Териториалният обхват 
на районите за целенасочена 
подкрепа се определя, като 
се отчитат равнището и ди-
намиката на икономическото 
развитие, структурата на 
икономиката, заетостта и 
безработицата, степента на 

изграденост на техническата 
инфраструктура, демограф-
ската, социалната и селищна-
та структура, географското 
положение и наличният потен-
циал за постигане на целите 
за развитие на съответната 
община.

(5) Териториалният обхват 
на районите за целенасочена 
подкрепа се определя коорди-
нирано в НСТУРР, РПТУР и ОС-
ТУР.

(6) При определяне тери-
ториалния обхват на район 
за целенасочена подкрепа се 
отчита наличието на редица 
показатели по данни на Нацио-
налния статистически инсти-
тут и на административната 
статистика на Агенцията 
по заетостта и др., съгласно 
правилника за приложение на 
закона. 

(7) При настъпили промени 
в стойностите на показате-
лите за съответната община, 
отчетени в междинните или в 
окончателните доклади за из-
пълнението на РПТУР и ОСТУР, 
се допускат промени в тери-
ториалния обхват на райони-
те за целенасочена подкрепа, 
които се отразяват в съот-
ветните документи за стра-
тегическо планиране.

ГЛАВА ТРЕТА

СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРА-

НЕ И ПРОГРАМИРАНЕ 

Чл. 13. (1) Стратегиче-
ското планиране на терито-
риалното устройство и реги-
оналното развитие обхваща 
разработването и актуализа-
цията на система от докумен-
ти за постигане на устойчиво 
и интегрирано териториал-
но устройство, регионално и 
местно развитие, включител-
но развитие на трансгранич-
ното, транснационалното и 
междурегионалното сътруд-
ничество.

(2) Програмирането на те-
риториалното устройство и 
регионалното развитие об-
хваща разработването и ак-
туализацията на програмни 
документи за териториално-
то устройство и регионално-
то развитие на основата на 
системата от документи за 
стратегическо планиране на 
териториалното устройство 
и регионалното развитие и в 
съответствие и координация 
на секторното планиране и 
програмиране.

Чл. 14. (1) Системата от 
документи за стратегическо 
планиране и програмиране на 
териториалното устройство 
и регионалното развитие се 
изработва и поддържа в съг-
ласуваност и координация с 
национален план за развитие, 
национална стратегическа 
референтна рамка, оператив-
ни програми, съфинансирани 
от фондовете на Европейския 
съюз.

(2 )  Системата от до -
кументи за стратегическо 
планиране и програмиране на 
териториалното устройство 
и регионалното развитие по 
този закон обхваща:

1. Национална стратегия 
за  териториално устрой-
ство и регионално развитие 
(НСТУРР);

2. Регионални планове за 
териториално устройство и 
развитие (РПТУР);

3. Областни стратегии за 
териториално устройство и 
развитие (ОСТУР);

(3) На общинско ниво цели-
те и задачите на териториал-
ното устройство и регионал-
ното развитие се определят 
с общия устройствен план 
на общината (ОУПО) по ЗГр. 
Ритмично за всеки времеви 
период на планиране и ста-
тистически отчет, съгласно 
европейската и националната 
система на периодизация, се 
изготвят и приемат етапни 
планове за развитие на съот-
ветната община и реализаци-
ята на ОУПО. 

Чл. 15. (1) НСТУРР опре-
деля дългосрочните цели и 
приоритети на държавната 
политика за териториално 
устройство и регионално раз-
витие на страната, както и 
съответствието й с другите 
структуроопределящи полити-
ки, стратегията за развитие 
на националната територия и 
връзките й със съседни стра-
ни и региони.

(2) НСТУРР се разработва 
в съответствие с действа-
щите стратегически доку-
менти на Европейския съюз в 
областта на териториалното 
устройство на макрорегио-
нално ниво и с националните 
стратегически документи 
за развитие на отделните 
сектори - транспорт, околна 
среда, енергетика, икономика, 
здравеопазване, образование, 
туризъм и др.

(3) НСТУРР съдържа:
1. функционално-йерархич-

на структура на мрежата от 
градски центрове, включител-
но с европейско и макрорегио-
нално значение;

2. дефинира агломерацион-
ните образувания и зоните им 
на влияние, включително тези, 
които имат трансграничен ха-
рактер;

3. определя връзките на 
мрежата от градски центрове 
в страната и връзките с мре-
жите от градски центрове в 
съседните страни в макроре-
гиона;

4. дефинира главни и вто-
ростепенни оси на развитие, 
включително оси с европейско 
и макрорегионално значение;

5. дефинира транспорт-
ните коридори и инфраструк-
турни обекти с международ-
но и национално значение, 
включително интегрирането 
на страната с европейската 
транспортна, енергийна мре-
жа и мрежите за пренос на 
природен газ, нефт и нефто-
продукти;

6. дефинира външните ин-
фраструктурни връзки  на 
страната в дългосрочен план;

7.  определ я  з оните  за 
транс гранично и междурегио-
нално сътрудничество, които 
допускат съвместно планира-
не и управление със съседни 
страни.

8. социално-икономически 
анализ на районите;

9. целите и приоритетите 
за регионално развитие, които 
трябва да бъдат постигнати 
за определен период;

10. обща оценка на необхо-
димите ресурси за постигане 

целите на стратегията;
11. критериите за оценка 

на изпълнението на страте-
гията;

12. стратегически насоки 
за разработване или актуали-
зация на регионалните планове 
за развитие за определен пе-
риод или периоди;

13. описание на необходи-
мите действия за прилагане 
принципа на партньорство и 
осигуряване на информация и 
публичност.

(4) НСТУРР се приема от 
Министерския съвет по пред-
ложение на министъра на ре-
гионалното развитие след 
съгласуване от Националния 
експертен съвет по терито-
риално устройство и регио-
нално развитие.

Чл. 16. (1) За районите от 
ниво 2 се разработват РПТУР.

(2) РПТУР определят сред-
носрочните цели и приорите-
ти за устойчиво интегрирано 
териториално устройство, 
регионално и местно развитие 
на територията на съответ-
ния район в съответствие с 
предвижданията на НСТУРР и 
другите структуроопределя-
щи политики, стратегията за 
териториално устройство на 
региона и връзките му с други 
региони от ниво 2 в страната 
и в съседните държави в мак-
рорегиона.

(3) РПТУР на район от ниво 
2 се разработва в съответ-
ствие с действащата НСТУРР 
и предвижданията на реги-
онално ниво на секторните 
стратегии.

(4) РПТУР  съдържат: 
1. функционално-йерархич-

на структура на мрежата от 
градски центрове (центрове 
на развитие) в района от ниво 
2, включително центрове на 
общини;

2. агломерационни образу-
вания и зони на влияние;

3. оси на развитие - с на-
ционално, регионално и об-
ластно значение;

4. транспортни коридори и 
други инфраструктурни мре-
жи - с национално, регионално 
и областно значение, включи-
телно връзки със съседните 
региони в страната и с реги-
они в съседни на България дър-
жави;

5. структура на терито-
риалното устройство - зони с 
висока степен на урбанизация 
(централни, периферни), слабо 
урбанизирани селски райони 
с наличие на изявен градски 
център (централни, перифер-
ни), слабо урбанизирани райо-
ни без изявен градски център 
(централни, периферни); 

6. дефиниране на зони с гео-
графска специфика - гранични, 
планински, крайбрежни;

7. функционално зониране 
на териториалното устрой-
ство - индустриални и бизнес 
зони с национално и регионал-
но значение, зони за туризъм 
и отдих с национално и регио-
нално значение, зони за транс-
портни дейности с национално 
и регионално значение, природ-
ни и защитени зони;

8. анализ на икономическо-
то, социалното и екологично-
то състояние и потенциала 
за развитие на съответния 
район; 

9. целите и приоритетите 

за развитие на района за опре-
делен период;

10. обща оценка на необхо-
димите ресурси за реализация 
на плана за определен период;

11. индикаторите за наблю-
дението и оценката на плана;

12. необходимите действия 
по наблюдението, оценката и 
актуализацията на плана;

13. описание на необходи-
мите действия за прилагане 
принципа на партньорство и 
осигуряване на информация и 
публичност;

14. предварителната оцен-
ка на плана.

(5) РПТУР отчитат пред-
вижданията и инвестиционни-
те намерения на секторните 
стратегии за развитие за те-
риторията на района.

(6) РПТУР се приемат от 
Министерския съвет по пред-
ложение на министъра на ре-
гионалното развитие след 
съгласуване от Регионалния 
съвет за развитие и Нацио-
налния експертен съвет по 
териториално устройство и 
регионално развитие.

Чл. 17.  (1) ОСТУР  опре-
деля средносрочните цели и 
приоритети за развитие на 
областта, стратегията за 
пространствено развитие на 
областта и връзките й с други 
области в рамките на района 
от ниво 2 и в съседни райони в 
страната и в съседните дър-
жави, както и стратегически-
те насоки за разработване на 
ОУПО.

(2) ОСТУР се разработва 
в съответствие с РПТУР  и 
предвижданията на областно 
ниво на секторни стратегии в 
сферата на транспорта, енер-
гетиката, икономиката, тури-
зма, околната среда, образова-
нието, здравеопазването и др.

(3) ОСТУР съдържа:
1. функционално-йерархич-

на структура на мрежата от 
градски центрове (центро-
ве на развитие) в областта, 
центрове на общини и други 
населени места, изявени като 
центрове;

2. агломерационни образу-
вания и зони на влияние и се-
лищни образувания по Закона 
за административно-тери-
ториалното устройство на 
Репуб лика България; 

3. оси на развитие - с на-
ционално, регионално и местно 
значение, и връзки с осите на 
развитие на съседни области;

4. транспортни коридори и 
други инфраструктурни мрежи 
- с национално, регионално и 
местно значение, включително 
връзки със съседните области 
в района от ниво 2 и трансгра-
нични връзки;

5. структура на територи-
алното устройство - общини 
с висока степен на урбаниза-
ция, слабо урбанизирани селски 
общини с наличие на изявен 
градски център и слабо урба-
низирани общини без изявен 
градски център; 

6. функционално зониране 
на териториалното устрой-
ство - индустриални и бизнес 
зони с национално, регионално 
и местно значение на тери-
торията на областта, зони за 
туризъм и отдих с регионал-
но и местно значение, зони за 
транспортни дейности, защи-
тени територии;
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7. цели и обхват на дей-
ностите за  интегрирано 
градско възстановяване и раз-
витие;

8. специализирани схеми за 
развитие на селищната мре-
жа, ландшафта, индустрията 
(индустриални и бизнес зони), 
на транспортната систе-
ма, на отдиха и туризма, на 
енергийните мрежи и услуги, 
на опазването на недвижи-
мото културно наследство и 
идентифициране на дейности 
и проекти с надобщинско зна-
чение.

9. анализ и прогноза на ико-
номическото и социалното 
състояние на областта;

9. целите и приоритетите 
за развитие на областта за 
определен период;

10. обща оценка на необхо-
димите ресурси за постигане 
целите на стратегията;

11. териториалния обхват 
на районите за целенасочена 
подкрепа;

12. критериите за оценка 
на изпълнението на плана;

13. стратегически насоки 
за разработване на целите и 
приоритетите на ОУПО;

14. описание на необходи-
мите действия за прилагане 
принципа на партньорство и 
осигуряване на информация и 
публичност и др.

(4) ) ОСТУР се приема от 
министъра на РР по предложе-
ние на областния управител 
след съгласуване от Нацио-
налния експертен съвет по 
териториално устройство и 
регионално развитие и от об-
ластния съвет за развитие.

Чл. 18. (1) Условията, ре-
дът и сроковете за изготвяне, 
съгласуване, приемане, акту-
ализиране и изпълнение, както 
и обхватът и съдържанието 
на стратегиите, плановете 
и др. документи по този закон 
се определят с правилника за 
прилагане на закона.

(2) За Столична община 
задачите на ОСТУР и ОУПО се 
изпълняват от ОГП по закона 
за градоустройството.

(3) За общините Варна, 
Пловдив, Добрич, Ямбол и др. 
общини с едно землище зада-
чите на ОУПО се изпълняват 
от ОГП на техния общински 
център.

Чл. 19. Специфичното те-

риториално устройство на 
Столична община и на Черно-
морското крайбрежие се уреж-
да от ЗГр в съответствие с 
регламентираните постанов-
ки, цели и задачи на НСТУРР,  
РПТУР и съответните ОСТУР 
за черноморските области.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ 

Чл. 20. (1) Министерският 

съвет:

1. приема Националния план 
за развитие и Националната 
стратегическа референтна 
рамка по предложение на ми-
нистъра на финансите;

2. приема НСТУРР и РПТУР 
по предложение на министъра 
на регионалното развитие;

3. определя състава на Ре-
гионалните съвети за разви-
тие по предложение на МРР, 
съгласувано с МФ и МИП;

4 .  одобрява  мерките и 
средствата за реализация на 
дейности в районите за целе-

насочена подкрепа в рамките 
на закона за държавния бю-
джет за съответната година;

5. приема правилник за при-
ложение на закона.

(2) Министрите и ръково-
дителите на ведомства от-
читат целите, принципите, 
изискванията,  насоките и 
приоритетите на НСТУРР и 
РПТУР при провеждане на сек-
торните политики в рамките 
на своите компетенции.

Чл. 21. (1) Министърът на 

регионалното развитие:

1. провежда държавната 
политика за териториално 
устройство и регионално раз-
витие;

2. осигурява съгласуваност 
на политиката за територи-
ално устройство и регионално 
развитие с другите структу-
роопределящи политики в ко-
ординация със съответните 
компетентни органи;

3. определя политиката за 
интегриране на техническата 
инфраструктура с регионално 
значение с главните инфра-
структурни мрежи с нацио-
нално и европейско значение 
съгласувано със съответните 
компетентни органи;

4. определя политиката 
за интегриране на принципи, 
стратегии, планове и програ-
ми  за устойчиво развитие в 
държавната политика за те-
риториално-устройствено и 
регионално развитие на нацио-
нално, регионално, областно и 
местно равнище; 

5. организира изработване-
то на НСТУРР и РПТУР;

6. осигурява изграждането, 
поддържането и опериране-
то на единна информационна 
система за управление на те-
риториалното устройство и 
регионалното развитие чрез 
правилника за приложение на 
закона;

7. дава методически указа-
ния за разработването и при-
лагането на документите по 
този закон;

8. осигурява изпълнението 
на програмните документи за 
териториално устройство и 
регионално развитие;

9. прави предложения за 
осигуряване на средствата и 
за мерките за реализация на 
дейности в районите за целе-
насочена подкрепа;

10. организира и контро-
лира осъществяването на 
регионална координация при 
изпълнението на оперативни-
те програми, съфинансирани 
от фондовете на Европейския 
съюз;

11. участва в работата на 
структурите на Европейския 
съюз в рамките на своите 
компетенции и в междуправи-
телствени комисии за транс-
гранично и транснационално 
сътрудничество;

12. съдейства за хармони-
зиране на българското зако-
нодателство в областта на 
териториалното устройство 
и регионалното развитие с 
нормите на правото на Евро-
пейския съюз;

13. Приема ОСТУР по пред-
ложение на областния управи-
тел.

(2) Към министъра на реги-
оналното развитие се създа-
ва като консултативен орган 
Национален експертен съвет 

по териториално устрой-

ство и регионално развитие 
(НЕСТУРР). Освен представи-

телите от специализираната 
публична администрация в 
НЕСТУРР се включват пред-
ставители на браншовите ка-
мари – КАБ, КИИП и КСБ. 

Чл. 22. (1) В районите от 
ниво 2 се създават регионал-

ни съвети за развитие като  
органи за провеждане на дър-
жавната политика за терито-
риално устройство и регио-
нално развитие в съответния 
регион и се назначават с ре-
шение на МС.

(2) Председател на реги-
оналния съвет за развитие е 
министърът на РР.

(3) Членове на регионалния 
съвет за развитие са пред-
ставителите на всички минис-
терства, определени от съот-
ветния министър, областните 
управители на областите, 
включени в съответния район, 
представител на НСОРБ, на 
представителните организа-
ции на работодателите и на 
работниците и служителите 
на национално равнище, на 
КАБ, САБ, КИИП и КСБ.

(4) Председателят на ре-
гионалния съвет за развитие 
кани на заседанията на съвета 
да присъстват с право на съ-
вещателен глас представите-
ли на общините от съответ-
ния район, на академичната 
общност, както и физически 
лица и представители на юри-
дически лица, които имат от-
ношение към териториалното 
устройство и регионалното 
развитие за съответното за-
седание.

(5) Средствата, необхо-
дими за дейността на регио-
налния съвет за развитие, се 
предвиждат по бюджета на 
МРР.

(6) Регионалният съвет за 
развитие:

1. обсъжда и съгласува про-
екта на РПТУР (или за изме-
нението и допълнението му) 
преди внасянето за приемане 
от МС;

2. обсъжда и съгласува про-
ектите на ОСТУР, включени в 
териториалния обхват на съ-
ответния регион;

3. координира и контролира 
изпълнението, в т.ч. разглеж-
да и одобрява докладите за 
наблюдение на изпълнението 
на РПТУР;

4. обсъжда и предлага ини-
циативи и схеми за ресурсно 
осигуряване изпълнението на 
РПТУР; 

5. осъществява регионална 
координация, взаимодействие 
и съгласуваност при изпълне-
нието на оперативните про-
грами, съфинансирани от фон-
довете на Европейския съюз, 
оказващи въздействие върху 
териториално-устройствено-
то развитие на региона, в т.ч. 
приема становища по годиш-
ните и заключителните докла-
ди за изпълнението им;

6. участва в процеса на 
наблюдение на изпълнението 
на оперативните програми 
чрез определени от него пред-
ставители в комитетите за 
наблюдение на националната 
стратегическа референтна 
рамка и на оперативните про-
грами, съфинансирани от фон-
довете на Европейския съюз;

7.  осъществява взаимо-
действие със съответните 
областни съвети за развитие, 
с другите регионални съвети 
за развитие и с централни-
те органи на изпълнителната 

власт;
8. изпълнява и други функ-

ции, възложени с акт на Ми-
нистерски я  съвет или  на 
министъра на регионалното 
развитие.

(7) Към регионалния съ-
вет за развитие могат да се 
създават специализирани ко-
мисии в отделни области на 
териториалното устройство 
като:  градоустройствено 
развитие на селищната мре-
жа, ландшафтно устройство, 
техническа инфраструкту-
ра, социална инфраструкту-
ра, икономическо развитие и  
конкурентоспособност, де-
мографско развитие и разви-
тието на човешките ресурси, 
околна среда и екология, кул-
турно наследство и др., които 
подпомагат дейността му.

(8) Организацията и дей-
ността на регионалния съвет 
за развитие и комисиите към 
него се определят с правилни-
ка за прилагане на закона.

Чл. 23. (1) В МРР се създа-
ва специализирано звено на 
Министерството на регионал-
ното развитие за стратеги-
ческо планиране и координация 
на териториалното устрой-
ство и  регионалното разви-
тие. (Забележка: евентуално 
изпълнителна агенция)

(2) Специализираното зве-
но по ал. 1 изпълнява следните 
функции:

1. разработва НСТУРР и  
РПТУР, анализи и прогнози;

2. взаимодейства със зве-
ната на регионите и област-
ните администрации;

3. осъществява координа-
ция и взаимодействие с цен-
тралните и териториалните 
структури на изпълнителна-
та власт за изпълнение на 
НСТУРР и РПТУР;

4. участва в изграждането, 
поддържането и оперирането 
на единната информационна 
система за управление на те-
риториалното устройство и 
регионалното развитие;

5. участва в изготвянето 
на докладите за наблюдението 
на изпълнението на НСТУРР и 
РПТУР;

6.  изготвя  периодични 
справки за процеса на плани-
ране и изпълнение на НСТУРР 
и РПТУР;

7. изпълнява функциите на 
секретариат на НЕСТУРР и 
евентуално на регионалните 
съвети за развитие;

8. подпомага дейността и 
осъществява координация при 
изпълнение на оперативните 
програми, съфинансирани от 
фондовете на Европейския 
съюз, изготвя обобщени справ-
ки и анализира резултатите 
от изпълнението им;

9. внася за разглеждане в 
НЕСТУРР и евентуално в реги-
оналните съвети за развитие 
справките по предходната 
точка, изготвя аналитични, 
прогностични и др. проучвания 
за териториалното устрой-
ство; 

10. изпълнява функции по чл. 
6 и други функции, възложени 
им от министъра на регионал-
ното развитие.

(3) За осъществяване на 
ефективна и ефикасна реги-
онална координация при из-
пълнение на оперативните 
програми, съфинансирани от 
фондовете на Европейския 
съюз, специализираното звено 
по ал. 1 осигурява координация 

и взаимодействие с централ-
ното координационно звено в 
Министерството на финанси-
те.

Забележка: Целесъобраз-
но е да се обмисли създава-
нето към министъра на РР 
на изпълнителна агенция за 
териториално-устройствено 
и регионално планиране като 
специализирано звено за осъ-
ществяване на специфичните 
функции на планирането, про-
грамирането, информационно-
то и ресурсното осигуряване, 
наблюдението,  контрола и 
оценката по изпълнението на 
националните, регионалните 
и областните документи за 
териториално устройство и 
регионално развитие. 

Чл. 24. Областният упра-

вител:

1. организира разработва-
нето на ОСТУР;

2. внася ОСТУР за разглеж-
дане и съгласуване в регио-
налния съвет за развитие и за 
приемане от министъра на РР;

3. координира и контролира 
изпълнението на ОСТУР;

4. подпомага общините на 
територията на областта за 
прилагане на стратегически-
те насоки за разработване на 
целите и приоритетите на 
ОУПО;

5. оказва съдействие при 
изпълнението, наблюдението 
и оценката на съответния  
РПТУР;

6. организира изграждане-
то, поддържането и оперира-
нето на единната информа-
ционна система за управление 
на териториалното устрой-
ство и регионалното разви-
тие на територията на съот-
ветната област;

7. подпомага изготвянето 
на проекти в съответствие 
с целите и приоритетите на 
ОСТУР и ОУПО в областта; 

8. осигурява информация и 
публичност на изпълнението 
на документите по този закон 
за съответната област;

9. сключва споразумения за 
сътрудничество с други обла-
сти в страната и извън нея за 
осъществяване на съвместни 
дейности за постигане целите 
на териториалното устрой-
ство и регионалното разви-
тие.

10. Контролира координа-
цията на ОУПО в областта с 
ОСТУР;

Чл. 25. (1) В областите се 
създават областни съвети 

за развитие като консулта-
тивен орган към областния 
управител.

(2)  Председател на об-
ластния съвет за развитие 
е областният управител, а 
членове са кметовете на об-
щините в областта, по един 
представител на общинския 
съвет на всяка община, де-
легирани представители на 
областните структури на 
представителните организа-
ции на работодателите и на 
работниците и служителите 
на национално равнище, пред-
ставители на академичните 
среди, КАБ, САБ, КИИП и КСБ.

(3) Председателят на об-
ластния съвет за развитие 
кани на заседанията на съве-
та да присъстват с право на 
съвещателен глас представи-
тели на академичните среди, 
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експерти, физически лица и 
представители на юридически 
лица, които имат отношение 
към разглежданите въпроси за 
развитието на областта.

(4) Областният съвет за 
развитие:

1. разглежда и съгласува 
ОСТУР (ОГП за област София) ;

2. обсъжда и съгласува ини-
циативите на общините, свър-
зани с ежегодното планиране 
на средствата и мерките за 
реализация на дейности в ра-
йоните за целенасочена под-
крепа;

3. обсъжда и предлага ини-
циативи и схеми за ресурсно 
осигуряване изпълнението на 
ОСТУР, включително за финан-
сиране на общински проекти;

4. съдейства за осигурява-
не на информация за изпълне-
нието и оценката на ОСТУР;

5. предлага споразумения за 
сътрудничество с други обла-
сти в страната и извън нея за 
осъществяване на съвместни 
дейности по териториалното 
устройство и регионалното 
развитие;

6. съгласува изготвените 
съгласно Закона за водите съ-
ответните регионални гене-
рални планове за ВиК системи-
те и съоръженията и техните 
инвестиционни проекти за те-
риторията на съответната 
област.

(5) Организацията и дей-
ността на областните съве-
ти за развитие се определят 
с правилника за прилагане на 
закона.

Чл. 26. (1) Кметът на об-

щината:

1. организира изработване-
то на ОУПО по ЗГр и го внася 
за обсъждане и приемане от 
общинския съвет в съответ-
ствие със стратегическите 
документи по този закон;

2. ръководи, организира и 
контролира дейността по из-
пълнението на ОУПО по ЗГр в 
съответствие със страте-
гическите документи по този 
закон;

3. представя годишен до-
клад за наблюдението на из-
пълнението на ОУПО по ЗГр в 
съответствие със страте-
гическите документи по този 
закон за одобряване от общин-
ския съвет;

(2) Общинският съвет:

1. обсъжда и приема ОУПО 
по ЗГр и негови допълнения и 
изменения в съответствие 
със стратегическите до-
кументи по този закон, по 
предложение на кмета на об-
щината, след съгласуване от 
Общинския експертен съвет;

2 .  одобрява годишните 
доклади на кмета на община-
та за изпълнението на ОУПО 
по ЗГр в съответствие със 
стратегическите документи 
по този закон.

ГЛАВА ПЕТА

ИНФОРМАЦИОННО И РЕ-

СУРСНО ОСИГУРЯВАНЕ 

Чл. 27. (1) За ефективното 
и ефикасното управление на 
териториалното устройство 
и регионалното развитие и 
осигуряването на публичност 
и прозрачност на всички нива 

при осъществяване на пла-
нирането, финансирането, 
наблюдението и оценката на 
териториалното устройство 
и регионалното развитие се 
изгражда единна информа-
ционна система за управление 
на териториалното устрой-
ство и регионалното разви-
тие,.

(2) Единната информацион-
на система по ал. 1 включва 
интегрирана информационна 
система за стратегическо 
планиране на регионалното и 
местното развитие, информа-
ционна система за наблюдение 
на изпълнението на докумен-
тите за стратегическо пла-
ниране на териториалното 
устройство и регионалното 
развитие и геобазирана ин-
формационна платформа за 
планиране.

(3) Условията и редът за 
изграждане,  поддържане и 
опериране на единната ин-
формационна система по ал. 1 
се определят с правилника за 
приложение на закона.

(4) Ежегодното планиране 
на средствата за изгражда-
не, поддържане и опериране 
на единната информационна 
система по ал. 1 се осъщест-
вява в рамките на програмния 
бюджет на Министерството 
на регионалното развитие за 
съответната година.

Чл. 28. Източници за фи-
нансиране на териториално-
устройственото планиране и 
регионалното развитие са:

1. държавният бюджет;
2. бюджетите на общини-

те;
3. средства на физически и 

юридически лица;
4. средства от фондовете 

на Европейския съюз;
5. международни финансови 

институции;
6. други източници, опреде-

лени със закон.

Чл. 29. Средствата от из-
точниците по предходния член 
се разходват за:

1. подготовка и актуализа-
ция на стратегически планови 
и програмни документи, както 
и за разработване на проекти;

2. финансиране на програми 
и проекти, в т.ч. съфинансира-
ни със средства от фондовете 
на Европейския съюз, съгласно 
подписаните споразумения и 
съответните програмни до-
кументи;

3. реализация на дейности 
в районите за целенасочена 
подкрепа;

5. извършване на наблюде-
ние и оценка на териториал-
ното устройство и регионал-
ното развитие;

6. осигуряване на информа-
ция и публичност на терито-
риалното устройство и реги-
оналното развитие.

Чл. 30. Ежегодното плани-
ране на средствата за реали-
зация на дейности в районите 
за целенасочена подкрепа се 
осъществява по предложение 
на министъра на регионално-
то развитие съгласувано с об-
ластните съвети за развитие 
и с министъра на финансите в 
рамките на бюджетната про-
цедура, като средствата се 
осигуряват в рамките на за-

кона за държавния бюджет за 
съответната година.

Чл. 31.  Териториалното 
устройство и регионално-
то развитие в районите се 
подпомагат от държавата 
в съответствие със законо-
дателството в областта на 
държавните помощи.

ГЛАВА ШЕСТА

НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА 

НА ТЕРИТОРИАЛНОТО УС-

ТРОЙСТВО И РЕГИОНАЛНОТО 

РАЗ ВИТИЕ

Чл. 32. (1) Наблюдението и 
оценката на териториалното 
устройство и регионалното 
развитие се извършват за 
постигане на по-голяма ефек-
тивност и ефикасност на тях-
ното управление, стратегиче-
ско планиране, програмиране, 
информационно и ресурсно оси-
гуряване.

(2) Наблюдението и оцен-
ката отчитат резултатите 
от изпълнението на докумен-
тите, които допринасят за 
териториалното устройство 
и регионалното развитие.

Чл. 33. Изпълнението на 
НСТУРР, РПТУР и ОСТУР се из-
вършва на основата на резул-
татите от наблюдението и 
оценката на изпълнението на 
документите за стратегиче-
ско планиране на териториал-
ното устройство и регионал-
ното развитие по този закон 
при условия и по ред, определе-
ни с правилника за прилагане 
на закона.

Чл. 34. (1) За разработва-
нето, реализацията и изпъл-
нението на целите и прин-
ципите на документите за 
стратегическо планиране и 
на други документи, имащи 
отношение към териториал-
ното устройство по този за-
кон, се извършва процедура по 
предварителна или междинна 
териториално-устройствена 
оценка, съгласно правилника за 
приложение на закона.

(2) Предварителната или 
междинната оценка включва 
комплекс от териториално-ус-
тройствени характеристики и 
критерии:

1. относно социално-иконо-
мическото им въздействие в 
териториално отношение;

2. изисквания относно еко-
логична оценка по реда на За-
кона за опазване на околната 
среда;

3. оценка за териториално-
устройствено въздействие на 
ландшафта;

4. оценка за териториално-
устройствено въздействие на 
културното наследство;

5. оценка на степента на 
постигане на съответните 
цели от  предходния етап на 
планиране;

6. оценка на ефективност-
та и ефикасността на използ-
ваните ресурси;

7. оценка на общото въз-
действие, устойчивост, при-
емственост и интеграция;

8. изводи и препоръки за из-
менение, допълнение или акту-
ализация на съответния стра-
тегически планов документ и 
др., съгласно правилника за 

приложение на закона.

Чл. 35. За разработването 
и реализацията на документи-
те за стратегическо планира-
не по този закон могат да се 
опростяват процедурите по 
извършване на предварителна 
или междинна оценка, съгласно 
правилника за приложение на 
закона.

Чл. 36.  През периода на 
действие на документите за 
стратегическо планиране на 
териториалното устройство 
и регионалното развитие по 
този закон могат да се из-
вършват допълнителни те-
матични оценки и оценки за 
специфични случаи по преценка 
на органите за управление на 
териториалното устройство 
и регионалното развитие, съ-
гласно правилника за приложе-
ние на закона.

Чл. 37. Минималните из-
исквания за квалификация на 
експертите,  участващи в 
извършването на оценките, 
се определят с правилника за 
прилагане на закона.

Чл. 38. (1) Стратегиите и 
плановете, както и докумен-
тите, свързани с действията 
на съответните органи по 
тяхното изработване, одобря-
ване, приемане, изпълнение, на-
блюдение и оценка, са офици-
ална обществена информация.

(2) Органите, извършващи 
действия в рамките на пре-
доставените им с този закон 
и с нормативните актове по 
прилагането му компетен-
ции, са длъжни да информират 
своевременно и по подходящ 
начин обществеността за ха-
рактера и същността на тези 
действия, за необходимостта 
и потенциалните ползи от из-
вършването им, за последици-
те от тях, както и за постиг-
натите резултати.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ 

РАЗПОРЕДБИ

§ 1. По смисъла на този за-
кон:

1. „Териториално сътрудни-
чество” са съвместни дейст-
вия за устойчиво територи-
ално развитие, които имат 
трансграничен, транснацио-
нален и междурегионален ха-
рактер, включително за из-
граждане на мрежи за обмен 
на информация и опит между 
заинтересованите страни.

2. „Национален план за раз-
витие” е стратегически пла-
нов документ, който съдържа 
социално-икономически анализ 
и единна стратегия за разви-
тието на страната за опреде-
лен период.

3. „Национална стратеги-
ческа референтна рамка” е 
стратегически документ, кой-
то осигурява съответствие 
на помощта от фондове на Ев-
ропейския съюз със стратеги-
ческите насоки на Общност-
та за сближаване и определя 
връзката между приоритети-
те на Европейския съюз и на-
ционалните и регионалните 
приоритети за устойчиво раз-
витие и заетост.

4. „Оперативни програми” 

са документите съгласно де-
финицията по чл. 2, ал. 1 на 
Регламент (ЕО) № 1083/2006 
на Съвета относно опреде-
лянето на общи разпоредби 
за Европейския регионален 
фонд, Европейския социален 
фонд и Кохезионния фонд и за 
отмяна на Регламент (ЕО) 
№ 1260/1999, представени от 
Република България и приети 
от Европейската комисия, оп-
ределящи стратегии и взаим-
но обвързани приоритети за 
развитие, които се реализи-
рат с помощта на фондовете 
на Европейския съюз.

5. „Устойчиво интегрирано 
регионално и местно разви-
тие” е съхраняване, развитие 
и извършване на целенасочени 
промени в условията за жи-
вот и труд в районите чрез 
взаимно свързани действия в 
икономическата и социална-
та сфера в съответствие с 
изискванията за опазване на 
околната среда и защитата 
срещу всички форми на дис-
криминация. 

6. „Централно координа-
ционно звено” е структурата, 
която координира и следи из-
пълнението на целите на На-
ционалната стратегическа 
референтна рамка в процеса 
на усвояване на средствата 
от Структурните фондове и 
Кохезионния фонд на Европей-
ския съюз в страната.

7.  „Управляващ орган”  е 
структурата, определена да 
осъществява функцията по 
управление на оперативна про-
грама и отговорна за нейното 
ефективно, ефикасно и законо-
съобразно изпълнение.

8. „Териториално устрой-
ство” – комплексна много-
странна дейност насочена към 
планиране, управление, органи-
зиране, опазване  и възпроиз-
водство на жизнената (окол-
ната среда) на територията 
на РБългария.

9. „Регион” – част от те-
риторията на страната като 
район за териториално-ус-
тройствено планиране с обо-
собен териториален обхват, 
съдържащ няколко области.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИ-

ТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 2. Законът за регионално-
то развитие се отменя.

§ 3. Документите по отме-
нения закон за регионално раз-
витие запазват действието 
си до приемането на послед-
ващите аналогични документи 
за териториално устройство 
и развитие  и се привеждат в 
съответствие  с разпоредби-
те на закона в срок, определен 
от правилника за приложение 
на закона след влизането му в 
сила за следващия планов пе-
риод.

§ 4. Министерският съвет 
по предложение на министъ-
ра на регионалното развитие 
приема правилник за прилагане 
на закона в тримесечен срок 
от обнародването му в „Дър-
жавен вестник”.

§ 5. Изпълнението на зако-
на се възлага на министъра на 
регионалното развитие.

§ 6. Законът влиза в сила 
три месеца след обнародване-
то му в „Държавен вестник”.

 от стр. 21
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Свилена Гражданска 

Започна изграждането на 
системата за управление на от-
падъците в регион Хасково. Про-
ектът е на  обща стойност 29,3 
млн. лв. и се финансира от Опе-
ративна програма „Околна среда”  
2007 - 2013 г. Бенефициент е об-
щина Хасково с партньори мест-
ните власти на Димитровград и 
Минерални бани.

„С усилията на общината и 
екипа на Управляващия орган на 
ОПОС трябва да изградим едно 
модерно съоръжение”,  заяви ми-
нистърът на околната среда и 

водите Искра Михайлова по вре-
ме на първата копка. Към изпъл-
нителите на проекта тя отпра-
ви пожелание за успешна и спорна 
работа, за да има регионът съ-
временна система за управление 
на отпадъците. 

„Ние изпълняваме и реализи-
раме тези проекти не само за-
щото имаме ангажименти към 
Европейския съюз, а и защото 
това е част от повишаване на 
стандарта на живот в България, 
в това число и на жителите на 
Хасково, Димитровград и Мине-
рални бани”, каза в заключение 
министър Михайлова.  

Кметът на община Хаско-
во Георги Иванов подчерта, че 
това, което започва сега, е 
резултат от дългогодишните 
усилия на общината и на упори-
тостта на екипа, работещ по 
проекта, довела до успешен край 
започнатото.

Обекът ще се намира в зем-
лището на село Гарваново върху 
площ от 229 дка. Предвидени са 
изграждане на регионално депо за 
неопасни отпадъци, инсталация 
за сепариране и производство на 
RDF гориво с капацитет 42 тона 
годишно, инсталация за компос-
тиране на зелени остатъци, как-

то и на пречиствателна стан-
ция за отпадъчни води. Срокът 
за изпълнение на строителните 
дейности е 14 месеца, което оз-
начава, че през 2015 г.  депото 
трябва да функционира. Изграж-
дането ще се извърши от обеди-
нение „Хас ково Басура”.

Очакваното количество на 

третираните боклуци е 44 341 
тона годишно. Реализацията 
на проектното предложение ще 
позволи закриването и рекулти-
вацията на старите сметища, 
което ще допринесе за подобря-
ване качеството на околната 
среда и жизнения стандарт на 
населението в региона.

Проектът е на стойност 29,3 млн. лв. 

В началото на юни ще бъде 
завършено строителството на 
обходния път на град Враца. Това 
каза заместник-министърът на 
транспорта, информационните 
технологии и съобщенията Петър 
Киров по време на инспекция на 
обекта. „Изпълнението на проек-
та е близо 54%, като предстои 
започването на асфалтовите ра-
боти“, каза Киров. По думите му 
разчетите показват, че трябва да 
бъде свършена още много работа, 
но изпълнителят трябва да положи 
всички усилия за завършването на 
обекта в срок, до 31 май 2014 г.

Стойността на проекта е над 
17 млн. лв. и включва новостроящо-

то се трасе от близо 7 км, като в 
обхвата му са включени три кръс-
товища, пътен възел, подлез, как-
то и изграждането на железопъ-
тен прелез при пресичането с жп 
линия Видин – София. Обектът ще 
допринесе за изваждане на пътния 
трафик от града, който нарасна 
след откриването на моста „Нова 
Европа“ при Видин – Калафат.

Първият етап на обходния път 
на град Враца е завършен през 
1986 г. – 1987 г. и е с дължина 8 км. 
Благодарение на Оперативна про-
грама „Транспорт“ проектът полу-
чи финансиране и през  юни 2013 г. 
започна изграждането на втория 
етап, който е с дължина 6,82 км.

Министър Иван Данов увери, че създаването на 
прецизни кадастрални карти на населените места 
е основен приоритет на Министерство на инвес-
тиционното проектиране. При посещението си в 
Разградския регион той бе информиран от общински 
архитекти, че в региона има села с регулационни 
планове от 1929 г. 

6 млн. лева са заделени за изработването на об-
щите устройствени планове в страната, като полу-
чаването на финансовия ресурс ще стане по реда на 
постъпване на апликационните форми в Министер-
ство на инвестиционното проектиране, съобщи още 
Данов. Сумата за населено място за изработване на 
общ устройствен план е между 100 000 и 120 000 лв., 
като за по-малките населени места е около  
60 000 лв. 

В разговора с ръководството на областната 
администрация – Разград, бе засегнат и въпросът 
за конкретни инвестиционни проекти, свързани с 
паспортизацията на сградите и привеждането им 
в съответствие със съвременните изисквания за 
конструктивна сигурност и енергоефективност 

Мнението на проектанта
Инж. Димитринка Кавръкова

Една от основните задачи на проектанта е оптимизирането на строителните 
конструкции, така че те да се изграждат с минимални разходи, без да се прави 
компромис с тяхната надеждност и с експлоатационните им качества. Това може 
да се постигне с разработването на проектни варианти, при които се използват 
различни съвременни строителни материали.  

Бих искала да споделя резултатите от един такъв опит за оптимизация от 
моята проектантска практика. При проектирането на жилищна сграда бяха раз-
работени два варианта на изпълнение на неносещите зидани стени:

         - с използване на блокчета YTONG;
         - с керамични блокове (тухли „четворки”).
       Целта беше да се сравнят технико-икономическите характеристики на 

конструкцията за двете алтернативни решения. Изборът на продуктите YTONG 
по вид и размери беше извършен, така че външните и вътрешните стени да изпъл-
няват нормативните изисквания еднакво или по-добре от варианта с  „четворки”.

Описание на сградата

Обектът представлява жилищна сградa 
в гр. София.

Застроената площ (ЗП) е 187,7 m2. 
Разгънатата застроена площ (РЗП) е 

1115,6 m2. Сградата може да бъде разглежда-
на като един от примерите на наложилите се 
през последните години тенденции в жилищ-
ното строителство в градска среда, а именно 
стремеж за възможно най-голямо оползотво-
ряване на допустимата интензивност на за-
строяване. 

Ефект от използването на продуктите YTONG

• Масата на зидариите намалява с 209,7 t 

(57,1%) общо за цялата сграда.
• Общата сеизмична маса намалява с 264 t 

(етажните – средно с 15,1%).
• Отпадат двуетажните едноотворни 

рамки (4 броя), които участваха в поемане-

 Керамични 
тухли  (t)

YTONG 
(t)

Намаление 
(t)

Намаление 
%

Спестени 
пари (лв.)

Количество 
армировка

60,5 50,5 10 16 ~ 20 000

Маса на 
зиданите стени

367 157 210 57 –

Обща 
сеизмична маса

1 746 1 482 264 15 –

Количество 
мазилки

88 34 54 61 ~ 8 100

то на сеизмичното натоварване, поради 
крайно ограничените от архитектурно-
то решение възможности за разполагане 
на шайби в сградата.

• Резултати от сеизмичния анализ на конструкцията:
– Намаляват хоризонталните премествания на конструкцията от сеизмично 

натоварване.
– В резултат на намаляване на масите намаляват етажните сеизмични сили и 

усилията във вертикалните носещи конструкции, поемащи земетръса.
• Икономията на стомана за изпълнение на цялата конструкция е 9818 kg (16,2%);
• Количествата на бетона нямат голямо изменение (намаление с 2,5%) поради 

спецификата на сградата и конструктивните изисквания;
• Количеството на зидариите от YTONG е със 7% повече, тъй като дебелината 

на външните стени е 30 cm, от което изцяло отпада необходимостта от полагане 
на топлоизолация по тях.

СПЕСТЕНИ

28 100 лв.
Ниското обемно тегло на продуктите YTONG се отразява 

пряко върху постоянното натоварване на конструкцията от 
външните и преградните стени, което рефлектира върху цялост-
ното й поведение и значително облекчава нейната работа.

Опростяват се статическите схеми на част от елементите, а чрез това и 
тяхното конструиране (изпълнение на армировъчни работи). Най-голямо и положи-
телно е въздействието върху сеизмичното моделиране и анализ на конструкцията.

Употребата на продуктите YTONG е свързана с намаляване количествата 

на вложените материали за изпълнение на конструкцията, бетон и армировка 

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

В първата група е София, за която са предвиде-
ни 76,7 млн. евро (15%). Във второ ниво са деветте 
големи града Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Стара За-
гора, Плевен, Велико Търново, Благоевград и Видин. За 
тях са определени 153,4 млн. евро (30%). За всеки е 
планирана 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, Сви-
щов, Лом, Велинград, Карлово и Панагюрище. Заделе-
ният 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 гра-
да, за които са предвидени 25,5 млн. евро (5%). Така 
всеки ще получи скромните 913 106 евро.

Проектите, които ще се финансират, са разрабо-
тени на базата на интегрираните планове за град-
ско възстановяване и развитие (ИПГВР). Всеки един 
от тях е разделен на три зони на въздействие – със 
социален, икономически и с обществен характер.

В този брой предста-
вяме плана за развитие на 
последния град от второ 
ниво - Видин, който беше 
включен през лятото на 
2013 г. Планът е изгот-
вен от ДЗЗД „Център за 
интегрирано развитие на 
Видин“, в което влизат 
„Архитектурно бюро АМГ“ 
ЕООД, „ПБ ИнтексАрх“ 
ЕООД, „Геокад 93“ ЕООД, 
„Региоплан“ ЕООД, „Риджън 
Инвест“ ЕООД. Видин е 
център на Северозапад-
ния планов район, за който 
се пише специална стра-
тегия за интегрирани те-
риториални инвестиции. 
Документът се очаква да 
бъде готов до лятото, а 
новият подход ще се при-
ложи за първи път през 
настоящия програмен пе-
риод. Целта е осигуряване 
на растеж и заетост за 
най-бедния регион не само 
у нас, но и в цяла Европа. 
За да подчертае важност-
та на неговото развитие, 
първото изнесено заседа-
ние на правителството 

беше именно във Видин. 
В сравнение с остана-

лите осем града от второ 
ниво ИПГВР на Видин не е 
толкова амбициозен, като 
планираните вложения 
възлизат на 77 млн. лв. до 
2020 г.  Инвестициите в 
останалите осем града 

започват от 310 млн. лв. 
за Велико Търново и сти-
гат до 782 млн. лв. за 
Стара Загора. По-голяма-
та част от 77-те млн. лв. 
във Видин ще отидат за 
обновление на общински 
и държавни администра-
тивни сгради, саниране на 
панелни блокове и възста-
новяването на спортната 
инфраструктура. Реали-
зацията на проектите ще 
започне през 2016 г., като 
дотогава трябва да при-
ключат големите, които 
се изпълняват в момента 
- за водния цикъл на гра-
да и регионалното депо за 
отпадъци. 

Планът отчита гео-
стратегическото место-
положение на Видин, чийто 
потенциал не е използван 
поради липсата на разви-
та транспортна инфра-
структура. През лятото 
на 2013 г. беше пуснат 
вторият мост над Дунав, 
но все още съоръжението 
не се използва максимално 
заради неработещата жп 

линия. Нерешен остава въ-
просът с доизграждането 
на транспортния коридор 
номер 4  Видин – Монтана 
– Враца – София. Градът 
се намира и по трасето 
на трансевропейски ко-
ридор 7 (поречието на 
Дунав), чието значение се 

очаква да нараства през 
настоящия програмен пе-
риод заради Дунавската 
стратегия и възможнос-
тите за речен транспорт 
по коридора Рейн - Майн 
- Дунав, свързващ Черно 
и Северно море, който до 
момента не се използва 
максимално заради кон-
фликтите в Западните 
Балкани. Поради липсата 
на работа населението 
на Видин през последни-
те 20 години постоянно 
намалява. От някогашния 
мастодонт на химическа-
та промишленост – заво-
да за автомобилни гуми 
„Видахим“, днес действащ 

е само ТЕЦ-ът. Така най-
големият работодател в 
момента е  „Кнауф“. С на-
мален капацитет работи 
и „Вида стил“, както и най-
големият производител на 
помпено оборудване и мал-
ки ВЕЦ у нас „Випом“. Във 
Видин се намира и един-

ствената у нас фабрика 
за производство на изде-
лия от костен порцелан 
„Бонония“. Останалите 
действащи предприятия 
са в областта на леката, 
хранително-вкусовата 
промишленост и земеде-
лието, които са малки, а 
заплащането в тях - ни-
ско.  Затова основните 
усилия са насочени към 
стимулиране на устойчив 
растеж на Видин и засил-
ване на конкурентоспо-
собността на местната 
и регионална икономика, 
развитие на човешкия по-
тенциал и осигуряване на 
по-висока заетост, доходи 
и социална интеграция, е 
посочено в плана. За да 
бъде изпълнено това, се 
залага на подобряване на 
базисната инфраструкту-
ра чрез вложения в енер-
гийна ефективност, обра-
зователните, здравните, 
социалните и културни ин-
ститути.  Ще се насърча-
ват и предприемачество-
то, както и възраждането 
и развитието на  Видин 
като международен ту-
ристически и трансгра-
ничен културен център с 
надрегионално значение. 
Важна роля ще играе и 
реализирането на проект 
за висше учебно заведе-
ние, което да осигури ви-
сококвалифицирани кадри 
за местната икономика, 
инвестиции и работни 
места в образованието и 
най-важното - да привлече 
младо активно население. 
При провеждането на пра-
вителственото заседа-
ние през март обаче този 
ентусиазъм беше охладен 
от премиера Пламен Оре-
шарски заради многото 
университети у нас, но 
той все пак обеща да се 
помисли върху разкриване-
то на филиал на някой от 
тях. 

Обновяване на центъра и 

парковете за 36 млн. лв.

Най-много инвести-
ции, над 36,6 млн. лв., са 
планирани да бъдат вло-
жени в обновлението на 
публичната зона с висока 
обществена значимост. 
В нея живее близо една 
пета от населението на 
Видин. Тя се простира на 
168 хектара, което е една 
пета от територията на 
града, включва централ-
ната част, комплексите 
„Калето“, „Христо Ботев“, 
„Възраждане“ и „Георги 
Бенковски“. Тук са и трите 
парка Крайдунавският - от 
южната промишлена зона 
до моста над Дунав, както 
и Рова и Владикина бахча. 
В нея се намират всички 
обществени и държавни 
здания, които се нуждаят 
от реновиране и обновява-
не. Заложено е сградата 
на общината да бъде ре-
монтирана за 1,7 млн. лв., 
както и на областната 
управа за 70 хил. лв. Ин-
вестициите в културната 
инфраструктура възлизат 
на 2,8 млн. лв. Тук влизат 
обновление на музея „Кона-
ка“ (152 хил. лв.), художест-
вената галерия „Никола 
Петров“ (264 хил. лв.), об-
щинския драматичен те-
атър „Вида“ (578 хил. лв.), 
регионалната библиотека 
„Михалаки Георгиев“, коя-
то заема част от бившия 
партиен дом (125 хил. лв.), 
ч и т а л и щ е т о  „ Ц в я т “ 
(75 хил. лв.), Младежкия 
дом (423 хил. лв), мемори-
алния паметник в Крайду-
навския парк (111 хил. лв.), 
както и пространството 
около крепостта Баба 
Вида (245 хил. лв.). Зало-
жено е реализирането на  
проект за изготвяне на 
най-малко три рекламни 
туристически продукта 
за общо 300 хил. лв., както 

и маркетинг на туристи-
ческия пазар. 

В образователната ин-
фраструктура планирани-
те инвестиции са близо 2 
млн. лв. Включено е обновя-
ване на училище „Цар Си-
меон Велики“ (855 хил. лв.), 
на гимназията за об-
лекло и хранене „Миха-
лаки Георгиев“ (237 хил. 
лв.), политехническата 
гимназия „Васил Левски“ 
(460 хил. лв.) и природо-
математическата гимна-
зия „Екзарх Антим I“ (237 
хил. лв.). Ще бъдат ос-
новно ремонтирани и две 
детски градини – „Желязко 
Попниколов“ и „Детелина“, 
за по 75 хил. лв. всяка. Вло-
женията в социалната ин-
фраструктура възлизат 
на близо 3,6 млн. лв. Бивша 
детска градина ще бъде 
преустроена в интеркул-
турен учебно-възпита-
телен детски център за 
744 хил. лв., а сградата на 
Промкомбината ще се пре-
върне в център за прек-
валификация на трайно 
безработни срещу инвес-
тиция от близо 1 млн. лв. 
Зданието на социално 
подпомагане ще бъде ре-
монтирано за 1,1 млн. лв. 
Заложено е още създаване 
на център за обществе-
на подкрепа (200 хил. лв.), 
дневен център за въз-
растни хора с увреждания 
(180 хил. лв.) и дом за въз-
растни хора (400 хил. лв.).  
В областта на здравната 
инфраструктура се пред-
вижда обновяване на меди-
ко-диагностичния център 
за 6 млн. лв. 

Най-големите инвес-
тиции за над 13 млн. лв. са 
в спортната инфраструк-
тура и зелената система. 
Най-мащабният проект е 
свързан с реконструкци-
ята на колодрума, който 
е на брега на Дунава, за 
5,2 млн. лв. Заложени са и 

Средновековната българска крепост Баба Вида. Планът предвижда обновяване на пространството около нея за 245 хил. лв.

Полуразрушената синагога във Видин, чиято съдба остава неясна. Това е вторият най-голям 

еврейски молитвен дом у нас след този в София

Снимки Галя Герасимова
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възстановяване на греб-
ната база (1,1 млн. лв.), 
реконструкция на спорт-
ната зала „Фестивална“ 
(1,6 млн. лв.). Ще бъде 
направена и нова спорт-
на площадка за футбол, 
баскетбол, волейбол и 
тенис (60 хил. лв.). Рекон-
струкцията на централ-
ния площад „Бдинци“ е 
планирано да бъде за око-
ло 100 хил. лв. Ще се под-
менят плочниците, ще се 
ремонтират фонтаните, 
ще се поставят енергос-
пестяващо осветление 
и ново градинско обза-
веждане. Другият голям 
проект е свързан с въз-
становяването на парк 
Рова за над 5,2 млн. лв., а 
във Владикина бахча  ин-
вестицията ще възлезе 
на 302 хил. лв.  Планът 
включва още изгражда-

нето на фермерски пазар 
за биопродукти за 108 
хил. лв. и цялостна рекон-
струкция на общинския за 
292 хил. лв. 

Голяма част от жи-
лищните сгради в зоната, 
общо 168, са индивидуални 
или ансамблови паметници 
на културата от нацио-
нално и местно значение. 
Те са частна собстве-
ност и се предвижда тях-
ното възстановяване да 
стане с помощта на про-
грамата за обновяване на 
домовете. 

В плана е заложено 
подобряване на техниче-
ската инфраструктура - 
алеи, тротоари, осветле-
ние, които сега са в лошо 
състояние. Инвестицията 
възлиза на близо 600 хил. 
лв., като средствата ще 
бъдат вложени в ремонт 
най-малко на 5 километра 
обслужващи улици, както 
и на тези в зоната на ко-
лодрума, ще се доизградят 
и нови. Намерението е да 
бъдат построени и поне 3 
километра велоалеи. 

Саниране на 1900 панелни 

апартамента

Зоната със социален 
характер включва жи-
лищните комплекси „Гео 
Милев“, „Крум Бъчваров“ 
и „Панония“. Те са разпо-
ложени в западната поло-
вина на Видин върху площ 
от 70 хектара, като в тях 
живее около една трета 
от населението в града. 
Това са кварталите в най-
тежко състояние - с лоши 
улици, недоизградена ин-
фраструктура, предимно 
панелни жилищни сгради, 
строени преди повече 
от 20 години, които са 
с ниска енергийна ефек-
тивност. Тук се намира и 
ромската махала, в която 
90% от постройките са 
незаконни. За решаването 
на този проблем се пред-

вижда да се установи кои 
домове могат да бъдат 
узаконени, а за останали-
те се предлага да бъдат 
съборени и на тяхно място 
се изградят нови. Общо 
планираните инвестиции 
в района възлизат на над 
30 млн. лв. Залага се, че 
хората ще санират до-
мовете си по програмата 
за обновление на жилищ-
ните сгради. Общината 
пък обещава да облагоро-
ди междублоковите прос-
транства, да направи нови 
спортни и детски площад-
ки, да изгради улици.

Амбициозната програ-
ма за саниране на около 
1900 апартамента в па-
нелните блокове в трите 
квартала предвижда да бъ-
дат обновени 106 жилищни 
входа в кв. „Крум Бъчваров“, 
102 - в кв. „Гео Милев“, и 51 
- в кв. „Панония“. Предвид 
ниските доходи на живее-
щите във Видин и висока-
та безработица в града 
реализирането на тази 
програма е под въпрос. За 
своя сметка местната 

власт обещава да ремон-
тира 25 общински домове 
за 500 хил. лв., в които да 
бъдат настанени хора в 
неравностойно положение. 
В рехабилитацията на тро-
тоари, алеи и зелени площи 
инвестициите възлизат 
на 570 хил. лв. за най-малко 
3500 кв. м, а за изграждане-
то на общо шест детски 
и спортни площадки в три-
те квартала са заложени 
184 хил. лв. За образова-
телната инфраструктура 
е предвидено обновление на 
средното училище „Любен 
Каравелов“ за 690 хил. лв. и 
на детска градина „Синчец“ 
за 75 хил. лв. 

Осем нови частни  

предприятия в икономичес-

ката зона

Тя обхваща северната 

промишлена зона, която 
води към моста над Ду-
нав и стария железопъ-
тен път към терминала 
на ферибота Видин - Ка-
лафат. Тук се намират 
още товарното прис-
танище и безмитната 
зона.  Площта й е 112 
хектара, което е 15% от 
територията на града. 
Три четвърти от нея е 
частна собственост, а 
останалата общинска. 
Близо две трети от зо-
ната е свободна, което 

Проектите за интегриран воден 
цикъл на града и изграждането на ре-
гионалното депо са големите обекти, 
по които се работи в момента във Ви-
дин. Те се реализират със средства по 
Оперативна програма „Околна среда“ 
2007 - 2013. 

Стойността на водния цикъл е 
75 млн. лв. и изпълнението му започна 
през декември 2013 г. Строителството 
ще бъде реализирано в кратки срокове 
и трябва да приключи през февруари 
2015 г. Разширяването и рехабилита-
цията на водоснабдителната и кана-
лизационната система се извършват 
от обединение  „Панония Аква“. Цената 
на договора с тях е над 44,3 млн. лв. В 
момента текат строително-монтажни 
работи, свързани с напорна канализация. 
Изгражда се нов колектор от канална 
помпена станция до пречиствател-
ната станция за отпадни води. Прави 
се паралелно и изкоп за водопровод от 
каналната към помпената станция. 
Предстои да започне и  строителство-
то на пречиствателната станция на 
стойност над 25 млн. лв. Изпълнител 
на договора е ДЗЗД „Понс – Вабаг – Еко 
Видин 2013“ София. В момента във Ви-
дин няма съоръжение за пречистване на 
отпадните води и сега те се заустват 
директно в река Дунав. 

Другият голям проект е изгражда-
нето на регионалното депо за отпадъ-
ци за близо 20 млн. лв. Реализацията му 
ще реши проблема с отпадъците на 11 
общини от областта - Видин, Брегово, 
Бойница, Кула, Грамада, Ново село, Ди-
мово, Ружинци, Белоградчик, Чупрене и 
Макреш, за следващите 20 години. Из-
браната площадка на новото депо е в 
местността Рамова ливада, в долина 
на югозапад от съществуващото сега 
депо. Предвижда се изграждането на 
две клетки върху обща площ от 22 хек-
тара, като капацитетът им е 516 000 
тона отпадъци. 

За проектирането и строителство-

то е избрано ДЗЗД  „Обединение Депо 
Видин“ с водещ партньор „Главболгар-
строй“. Договорът с тях е за близо 12 
млн. лв. без ДДС. В момента тече об-
ществената поръчка за доставка на 
машините и оборудването на регионал-
ната система за управление на отпа-
дъците. Целият проект трябва да бъде 
изпълнен до май 2015 г. 

Още един обект, който е с нацио-
нално значение, е изграждането на ско-
ростния път Видин – Монтана – Вра-
ца – София. Реализацията му ще окаже 
позитивно въздействие на развитието 
на региона заради увеличения пътнико- 
и товаропоток. Освен това очаквани-
ята са това да доведе до увеличаване 
на инвестиционния интерес. Със сред-
ства от изминалия програмен период 
по Оперативна програма „Транспорт“ 
беше направен идеен проект на пътя от 
Ружинци до Видин от обединение „Виа 
План - Бурда“ ДЗЗД.  Те предложиха три 
варианта за трасе. Сега предстои да 
се възложи изработването на техниче-
ския проект. Амбицията е при освобож-
даване на средства от оперативната 
програма през настоящия програмен 
период изграждането на пътя да бъде 
включено за финансиране. Засега този 
проект е в резервния списък. 

В момента се прави всичко възмож-
но, за да тръгнат и влаковете през 
моста над Дунав при Видин, по думите 
на транспортния министър Данаил Па-
пазов. Той обясни, че пречката е малък 
неелектрифициран участък на румънска 
територия след съоръжението, заради 
което се налага смяна на локомотиви-
те. „Имаме уверение от Румъния, че 
проблемът ще се реши. В следващите 
дни ще направим експеримент за движе-
ние на влакове с дизелови локомотиви“, 
каза Папазов след заседанието на каби-
нета във Видин през март. Той очаква 
сериозен жп трафик през моста заради 
заявения интерес, особено след пуска-
нето на жп участъка Анкара - Истанбул. 

дава потенциал за ней-
ното развитие. Към нея 
има наличие на голям ин-
вестиционен интерес от 
страната и от чужбина, 
е посочено в плана. За-
това се залага на част-
ни вложения и публично-
частни партньорства 
(ПЧП). Това, които спъва 
развитието и инвести-
циите, е липсата на тех-
ническа инфраструктура 
в зоната. За това общи-
ната обещава да я изгра-
ди, като за прокарването 

на ток, улици и газ ще бъ-
дат вложени 3,2 млн. лв. 
Заложен е и проект на 
станция за съхранение 
на компресиран газ за ин-
дустриални нужди, който 
да се реализира чрез ПЧП 
за 1 млн. лв. 

На базата на заяве-
ния интерес в икономиче-
ската зона се предвижда 
да бъдат открити осем 
частни  предпри яти я . 
Средната инвестиция 
във всяко едно е около 500 
хил. лв. Най-големият про-

ект е изграждането на 
фабрика за производство 
на автоаксесоари и авто-
козметика за 1 млн. лв. Ос-
таналите заявени обекти 
от частни инвеститори 
предвиждат строител-
ство на  предприятие за 
преработка на техниче-
ски и автомобилни гуми в 
продукти с широко прило-
жение, друго за демонтаж 
на стари коли и сортиране 
на ценните компоненти 
за рециклиране и такова 
за производство на енер-
гия от биомаса. Планира 
се още изграждането на 
сервиз за обслужване и 
ремонт на тежкотоварни 
автомобили и корабни дви-
гатели, както и на пред-
приятие за системи за 
иригация и управление на 
водопотреблението в аг-
рарния сектор. Има и про-
ект за изследователско 
предприятие в областта 
на инженерната химия и 
системите за интензив-
но земеделие, както и на 
проект за индустриална 
реконверсия на същест-
вуващи съоръжени я  в 
сгради със социални, об-
разователни или спортни  
функции. 
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Реконструкция и реха-
билитация на общо 17 км 
пътища от общинската 
пътна мрежа ще старти-
рат през летния сезон по 
проект „Подобряване на ин-
фраструктура на терито-
рията на община Свилен-
град”. Той е на стойност 
5 760 643 лв., осигурени 
по Програма за развитие 

на селските райони, мярка 
321. Договорът бе подпи-
сан през декември 2013 г., а 
срокът за изпълнението му 
е до юли 2015 г. Предстои 
процедура за обществена 
поръчка за избор на изпъл-
нител, съобщиха от кмет-
ството.

Предвижда се ремонт 
на участъците Малко 
градище – Свиленград, 
Сива река - Мезек и Сви-
ленград - Райкова могила 
- Левка (стария път за  

с. Левка). Основните дей-
ности включват изкопи, 
фрезоване и разчистване 
на площите в рамките 
на сервитута, полагане 
на асфалтова смес за из-
равняване и полагане на 
асфалтобетон, изпълне-
ние на основни пластове 
от зърнести материали, 
полагане на материал за 
банкети за горен пласт, 
тръбни водостоци, повди-
гане на съществуващите 
решетки на дъждовните 

17 км ще бъдат рехабилитирани с 5,7 млн. лв. от ПРСР

шахти, подмяна на съ-
ществуващите бетонови 
бордюри с нови, полагане 

на хоризонтална марки-
ровка и доставка, монтаж 
и укрепване на пътни зна-

ци, демонтаж и подмяна с 
нови на всички съществу-
ващи еластични огради.

Министерството на 
младежта и спорта обяви 
втория етап от поръчка-
та за ремонт на спортни 
обекти на територията 
на страната. Траншът е 
за над 2,2 млн. лева без 
ДДС, а срокът за изпълне-
ние е 5 месеца. Поръчката 
е разделена на обособени 
позиции: за спортна зала 
в Якоруда, ролбан в Ръжа-
вица, покрит басейн в Се-
влиево, спортна площадка 
в Септември, спортни 
комплекси в Брестовене и 
Острово, площадки в Ис-
перих, Кубрат, с. Севар, 
гр. Опака, игрище към ОУ 
„Никола Йонков Вапцаров”, 
с. Лятно, игрище и физкул-
турен салон в СОУ „Васил 
Левски”, гр. Ардино. Фи-

нансовите изисквания към 
кандидатите са различни 
за различните обособени 
позиции и са свързани с ре-
ализиран оборот и достъп 

до собствени финансови 
ресурси. Участниците 
трябва да са изпълнили 
поне един сходен обект с 
този на поръчката.

Проектът за спортната зала в Якоруда чака финансиране  

от 2010 г.

През тази година най-малката об-
щина в област Монтана Георги Дамя-
ново ще реализира проекти за около 7,5 
милиона лева, съобщи кметът й Дилян 
Димитров.

С 5 милиона лева, осигурени от 
Програмата за развитие на селските 
райони, ще бъдат напълно подменени 
водопроводът и канализацията в най-
голямото село на общината Копиловци. 
Предвижда се и изграждане на пречис-
твателна станция за отпадни води в се-
лото. Очаква се работата да приключи 
до края на годината. По друг проект в 
близките дни ще започне преасфалти-

ране на основните улици в Георги Да-
мяново и Говежда. Той е на стойност 2 
милиона лева и се финансира от същата 
програма.

Община Георги Дамяново продължава 
и изграждането на екопътеки в Стара 
планина. Едната започва от село Копило-
вци и стига до хижа „Копрен” в планина-
та и е с дължина 5 километра. Другата 
също започва от Копиловци, преминава 
през красивите водопади Ланжин скок, 
Дуршин скок и Воден скок и стига до 
връх Копрен. Тя е с дължина 10 киломе-
тра. Финансирането е 300 000 лева от 
фондовете на ЕС. 

Ремонтът на пернишкия язовир 
„Студена” ще започне през 2015 г. Ре-
хабилитацията вече е планирана от 
регионалното министерство. 

Процедурата по избор на консул-
тант и строителен надзор вече е 
стартирана. Освен работата по язо-
вирната стена и съоръженията е пред-
видено да бъде изградена и пречис-
твателна станция за питейни води. 
Идейният проект е готов. В момен-
та се работи по техническия, който 

предстои да бъде завършен през май. 
Срокът за изпълнението на строител-
ните дейности е две години. Проектът 
се финансира чрез заем от Светов-
ната банка. Той е на стойност около 
18 млн. евро. 

Ремонт не е правен повече от 50 
години. Водолази проведоха контро-
лирано обследване на водната кула и 
тунела на язовира на 38 м дълбочина. 
Предвижда се цялостна рехабилитация 
отвътре и отвън.
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Община Бургас търси 
изпълнител на строежа на 
изложбен център „Флора 
Бургас”. Проектът е за 2,3 
млн. лв. и ще се финанси-
ра със заем от механизма 
„Джесика”. Сградата ще 
има многофункционални 
зали за постоянни и вре-
менни експозиции, за кон-
ферентен туризъм и широк 
спектър от културни съби-
тия. Ще бъде разположена 
в морската градина на Бур-
гас. 

Предвижда се стро-
и т ел н о - м он т а ж н и т е 
дейности да обхванат 
територията на същест-

вуващата в  момента 
изложбена площ „Флора 
Бургас”, както и облаго-
родяване на прилежащите 
зелени пространства. В 
момента там са вдигна-
ти сферични скелети, об-
лицовани с найлон. Ще се 
изградят корпус с пет ос-
новни зали с различна висо-
чина, обединени в средата 
с приемно-разпределителна 
зона, щандове за търговска 
дейност във вътрешния 
двор, открити експози-
ционни площи и трафопост. 
Срокът за изпълнение е 300 
дни. Участниците трябва 
да докажат оборот за по-
следните три години от 
поне 3 млн. лв., както и да 
са изпълнявали сходни по-
ръчки.

Общината в Поморие 

пък търси фирма, която да 
построи новия мол. Вече е 
обявена обществена поръч-
ка, чиято прогнозна стой-
ност е 200 000 лева. Мо-
дерният търговски център 
ще се намира на мястото 
на бившия супермаркет в 
квартал „Свети Георги”. По 
размери той няма да може 
да се конкурира с големите 
бургаски молове. Ще пред-
ставлява едноетажна сгра-
да и покрита площ за тър-
говия с плодове и зеленчуци 
с осем места за сергии.

Предвидено е в новата 
сграда да бъде разположен 
фронт-офис на Община По-
морие с четири работни 
места, включително и каса. 

Крайният срок за пода-
ване на документите е 10 
април.

12-метрова кула ще 
бъде издигната в мест-
ността Голак над Разлог. 
Кметът на общината инж. 
Красимир Герчев официал-
но даде старт на проекта, 
който включва още стро-
ителството на панорамна 

алея, екопътеки и места 
за отдих и е на стойност 
326 034 евро. На първата 
копка присъстваха депу-
татът Любен Татарски, 
кметове от целия Пирин-
ски регион  и представи-
тели на фирмите изпъл-

нители – строителство и 
строителен надзор. 

Проектът включва 
уникални по своя характер 
„спирки” по билото към 
връх Голак. Те ще дават 
неповторими сетивни из-
живявания за възприятие 

на природата чрез слух, 
аромат и допир. На стъпа-
лата ще бъдат монтирани 
табели с културна, исто-
рическа и природна инфор-
мация, площадки за игра, 
пейки и беседки. Срокът 
за изпълнение е 24 месеца. 

Фирма „Полопласт“ – Австрия, съвместно с фирма „Акварор – Бояджиев и синове” ООД вече доставя 
система за вакуумно отводняване на плоски покриви. Първият в България обект, чийто покрив се отводнява 
с вакуумна система Polo-UDS, е МОЛ „СТРАНД“ – Бургас, изпълнен през 2013 г.

POLO-UDS е система за вакуум-
но отводняване на плоски покри-
ви с голяма площ. Характерно за 
тази система е, че тръбите се 
разполагат хоризонтално в под-
покривното пространство, като 
не е необходим никакъв наклон. 
Това е само една от причините, 
които правят вакуумното отводня-
ване подходящо за търговски центрове, 
промишлени обекти, логистични бази, халета 
и др.

Вакуумните водоприемници (воронки) се от-
личават с голям капацитет и ефективност – 
една воронка може да приема до 17 – 18 л/сек 
дъждовна вода. 

В помощ на проектантите и ефективното 
изграждане на система за вакуумно отводня-
ване на покриви „Полопласт” предоставя без-
платно клиентски софтуер и консултантски 
услуги на всички заинтересовани. Тръбите 
Polo-KAL NG предизвикват голям интерес с 
двата слоя PP за здравина и висока якост на 
огъване, един междинен слой PP-MV за устой-
чивост при налягане до –900 mBar. Системата 
за вакуумно отводняване Polo-UDS е система 
от тръби Polo-KAL NG, воронки и специални 
скоби. Тя може да се изпълнява до – 20 °С, на-
лягане до max –900 mBar, линейно отклонение  
0,05 mm/mK, без заварки и без наклон в хоризон-
талните участъци. Възможност за монтаж при 
влага и дъжд, лесен, бърз и изгоден по отноше-
ние на разходите. А и в конструктивно отно-
шение! Какво по-добро от малкия брой  отвори 

в покривната плоча! 
Трислойна тръба Polo-KAL NG

Слой 1 и 3 – РР

Слой 2 – РР MN

Polo-KAL NG и Polo-KAL 3S за ваку-
умно отводняване на покриви и безшум-

на канализация представлява цялостно 
решение, позволяващо бързо и качествено 

изграждане на инсталациите. 

Фирма „Акварор” представя иновации, за 

да може да отговори на нарастващите нужди 
във ВиК сектора в България за по-бързо, лесно 
и качествено изграждане на ВиК инсталации 
и вакуумно отводняване на плоски покрови. В 
своята 20-годишна дейност „Акварор” ООД се е 
доказала като фирма, която предлага на своите 
клиенти висококачествени, иновативни и гъв-
кави решения за изграждане на ВиК инсталации 
и тяхното менажиране. За тази цел фирмата 
има дългосрочни взаимоотношения с водещи 
световни производители, като Sensus Metering 
Systems - Германия, и Poloplast - Автрия.

МОЛ „СТРАНД“ – Бургас, изпълнен със система за вакуумно отводняване Polo-UDS

Първата копка 

бе направена на 

мястото, където 

ще се издигне 

12-метрова кула
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Мнозина са привикнали да 
оформят жилището си по общо-
приетите стандарти. Често 
възниква страх да се излезе от 
установените рамки. Но къщата 
се променя и настава време сте-
реотипите да се разрушат. Има 
няколко „вредни” привички, които 

според дизайнерите трябва да се 
избягват.

Пренебрежение към антрето

Впечатлението за дома за-
почва от входното помещение 
и втори шанс няма да има, за да 
създадете добро настроение у 
гостите, идващи за първи път. 
Има поне два начина за постигане 
на топла, гостоприемна обста-
новка, но задължително антрето 
трябва да е светло. 

Темата за светлината е като 
червена нишка за цялата къща. 
Малко или твърде ярко осветле-
ние оказва влияние върху психи-
ческото и физическото здраве 
на обитателите. Елементарна 
регулация може да се постигне с 
монтирането на димери, с които 
лесно се контролират източници-
те на светлина.

Цветовата гама

По традиция е прието, че иде-
алният дом включва перфектно 
съчетание на цветове и пропор-
ции във всичко и навсякъде. Тук 
обичайната грешка е прекалява-
нето с разнообразието на гама-
та, когато смятате да направи-
те ремонт или да добавите цвят 
към вече създадения интериор. 
Едно е да сте човек, който не 
може да събере кураж за ползва-
нето на по-наситен цвят, а съв-
сем друго – да превърнете дома 
си в пъстра дъга. Подходете към 
цветовото оформление внима-
телно и разумно. Дизайнерите са 
на мнение, че в интериора важи 
същото правило като в облекло-
то – не повече от три десена. 
Включите ли повече багри, тоа-
летът или домът ви ще се пре-
върне в жив пример за безвкусица 
и безумие. Обърнете внимание и 

на това, че добавянето на 
колорит не опира само до 
избор на боя за стените. 
Несполучливи могат да бъ-
дат и по-малки акценти – 
възглавничките на дивана, 
салфетките на масата, 
покривката или дори сак-
сиите за цветята. Всич-
ки тези „капки в морето“ 
трябва да се комбинират и 
допълват добре, а не да се 

„надвикват“ цветово.

Мебелите, картините и …

Любим стереотип е мебели-
те да са от дърво, задължително 
в естествен цвят или по изклю-
чение бели. Смела идея е един 
крещящ в червено шкаф, който 
оригинално би се вписал в добре 
обмислен интериор. 

Друго табу, което би могло 
да се разчупи, е схващането, че 
шкафовете е най-добре да се на-
реждат край стените. В дейст-
вителност с избора на ново раз-
положение ще се получи вероятно 
по-интересна композиция. Поняко-
га тя може да направи прекалено 
просторната стая по-уютна и да 
й придаде домашна обстановка. 

Не я претрупвайте с картини. 
Сегашното изобилие е огромно. 
Сложно е да се ориентирате сред 
различни сюжети, цветове, рам-
ки. Всички те са красиви и избо-
рът е изключително труден. Пре-
пълнената с картини стена обаче 
може да съсипе и най-изискания и 
изпипан интериор, защото изоби-

лието от декоративни елементи 
в дома не е желателно. Когато 
се прекалява с тях, съществува 
възможност да се погуби тяхна-
та значимост и уникалност.

Добрият вкус е на крачка  

от лошия

Верността на правилото вед-
нага си личи в претрупания дом. 

Интериорният дизайн не се 
състои в превръщане на жилище-
то в склад, където да няма място 
да стъпите. И това, че нещо е 
красиво, не означава, че задължи-
телно трябва да си го донесете 
вкъщи. Вземете пример от япон-
ците – сложете по-малко, но по-
качествени предмети. Обзавеж-
дането трябва да е максимално 
функционално. Ще освободите 
повече пространство, ползвай-
ки мебели с вградени шкафчета, 
мобилни и сгъваеми елементи. 
Научете се да запазвате правил-
но вещите, които не са ви нужни 
постоянно. И нещо по-важно – 
съберете кураж и се разделете 
с онези, които не ползвате по-

вече от година. Има и още един 
аргумент в полза на свободното 
пространство. Според психоло-
зите интериорът на спалнята 
може да разкаже много за соб-
ственика й. Холът обаче не от-
разява личния характер, а е общо 
помещение, което може да влияе 
на психологическото състояние. 
Едва ли втората холна масичка, 
малкият допълнителен диван, по-
ставката за крака и всевъзмож-
ните кошници и други детайли 
от интериора ще ви помогнат да 
запазите душевно спокойствие. 
По-важно е да оставите в жили-
щето си достатъчно място за 
свободно придвижване. В списъ-
ка на излишните вещи влизат не 
само различните типове мебели, 
но и килимите, многобройните де-
коративни възглавници, снимките 
в рамка и сувенирите от пътува-
ния. Ако се освободите решител-
но от тях, със сигурност няма кой 
да ви обвини в смесване на вкусо-
ве, защото обстановката тряб-
ва да е издържана в един и същи 
стил. Но има и радващи изключе-
ния с т.нар. еклектичен интери-

ор, което автоматично означава 
смесване на стиловете. Но и тук 
трябва да има свързващо звено – 
например обща цветова гама или 
повтарящи се мотиви. 

Подходът е комплексен

Създаването и обновяването 
на интериорния дизайн изисква 
комплексни решения. Избере-
те ли си нови, модерни тапети, 
определете и цвета и стила на 
мебелите, подовата настилка и 
останалите обекти от интерио-
ра. Направете дизайна по вашите 
виждания, за да бъде той оригина-
лен. Дори да ползвате идеи от ня-
кое списание, опитайте се да вло-
жите и въображение. Полученият 
резултат ще ви изненада поло-
жително, защото процесът не е 
само оформяне на помещения, а 
е отражение на творческата ин-
дивидуалност. И не забравяйте 
– съвременният дизайн включва 
смели решения и експерименти. 
Бягайки от новостите, можем 
завинаги да затънем в скучното 
всекидневие.

Настроението започва от входа

Според концепцията светлината може да се концентрира върху масата Традиционната кухня с модерно излъчване

Детската стая е в светли тонове и интересни цветни акценти

Внимавайте с картините

Шкаф в яркочервено

Как да сме в крак с модата
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Георги Шиваров е архи-
тект и скулптор. Може би 
и затова на него се пада 
честта да осъществи пър-
вия опит у нас едромащабна 
скулптура да се включи ор-
ганично в архитектурната 
рамка на сграда. Царят на 
монументалната скулпту-
ра, както приживе го нари-
чат колегите му, е автор 
на двете седнали фигури на 
братята Евлоги и Христо Ге-
оргиеви, дарили средствата 
за построяването на Софий-
ския университет „Св. Кли-
мент Охридски”. 

Оригиналното решение  

за Ректората

Още първоначалният 
проект от 1906 г. на арх. 
Анри Бреасон предвижда 
декориране на главния вход 
на Ректората с две симет-
рични скулптурни групи. Те 
трябвало да бъдат лъвски 
фигури, поставени върху 
масивни постаменти. Ори-
гиналният подход на Геор-
ги Шиваров е включването 
на две портретни фигури в 
обемно-пространствената 
композиция на сградата. 
Замисълът е освен мемори-
ален характер те да имат и 
декоративна роля и да под-
чертават тържествената 
монументалност на уни-
верситета. Изпълнението 
е блестящо. С точно пре-
мерен мащаб и отношение 
към характерното градско 
пространство и до днес фи-
гурите на двамата братя – 
благодетели на най-старото 
висше училище у нас, си ос-
тават символ на София. 

Символиката на Шипка

Кой би си представил Па-
метника на връх Шипка без 
лъва на него, олицетворяващ 
подвига на опълченците? 
Няма съмнение, че това е 
своеобразно обръщане към 
българските исторически 
корени, съчетано по отноше-
ние на пластичния синтез и с 
европейската културна тра-
диция. Огромната бронзова 
фигура авторът реализира 
през 1934 г. по проект на арх. 
Атанас Донков и скулптора 
Александър Андреев, спече-
лили конкурса за монумента. 
Мощният силует на пирами-
далната кула, изградена от 
доломит, е подчертан от 
изправената лъвска фигура 
с дължина 8 и височина 4 ме-
тра. Постигнато е съвърше-
но единство, което побира 
цялата емоционална сила 
на паметника. Преди това 
скулпторът е завършил друг 
монумент с подобна сим-
волика – този във Враца на 
падналите във войните от 

1912 – 1913 и 1915 – 1918 г. По-
скромен по размери заради 
неголямото пространство 
пред гарата, паметникът по 
проект на арх. Петър Догра-
маджиев е увенчан с лъвска 
фигура, поставена върху раз-
вит пирамидален пиедестал 
със стрели и пластичен зъ-
борез, наподобяващ корона. 
Фигурата е от 
местен врачан-
ски камък. 

О щ е  е ди н 
паметник, пос-
ветен на ката-
строфалните 
за новата бъл-
гарска история 

войни, е показателен за 
мемориалната скулптура 
на Шиваров – Паметникът 
портал на Осми приморски 
полк във Варна. Изграден 
по проект на един от най-
оригиналните български 
архитекти – Георги Овча-
ров, мемориалът остава 
изолиран пример в нашата 

архитектурна история. 
Причината е, че авторът 
използва необичайно място 
в разделителната ивица, 
успоредно на двете платна 
на едноименния булевард. Ре-
шението също е оригинално 
– арка/портал с три остро-
върхи, триъгълни отвора, 
нетипични за българската 

архитектура, и декориране 
на главната фасада с релеф-
ни щитове и две скулптурни 
фигури на воини. 

Оставя следи и в Съдеб-

ната палата в София

Дълга е историята на 
сградата, предмет на го-
лям международен конкурс, 
спечелен от арх. Никола 
Лазаров. Неговият проект 
е преработен от арх. Пен-
чо Койчев, който я завърш-
ва. Заслугата на Шиваров 
се състои в оригиналната 
декоративна каменна плас-
тика на капители, корнизи и 
орнаментални рамки на вра-
тите и прозорците, специ-
ално проектирани от него. 
Едно сравнение с монумен-
талната пластика от Ве-
лики Преслав от времето на 
Първата българска държава 
показва явно вдъхновяване 
от пластичните образци 
на Кръглата църква. Скулп-
торът е проучил и успява 
по изразителен начин да 
свърже историческата тра-
диция и монументалната 
архитектура на сградата с 
помощта на майсторското 
изпълнение на колегата си 
Иван Ненов и каменоделци-
те Г. Хършев и Л. Караджов. 
Монтираните по-късно две 
лъвски огледални бронзо-
ви фигури в двата края на 
тържественото стълбище 
завършват по завладяващ 
начин монументалния образ 
на сградата. Всичко тук – 
от мащаба до категоричния 
пластичен образ и сдържа-
ната национално-романтич-
на архитектура, е в завиден 
синхрон, пример за истински 
художествен синтез, рядко 
постижим не само у нас. 

По-скромно е постиг-
натото в декорацията на 
Столичната библиотека 
на пл. „Славейков” в София. 
Но който и пример да се по-
сочи, той ще е доказател-
ство, че Шиваров показва 
дълбоко разбиране за роля-
та на архитектурата като 
функционален, структурен 
и формообразуващ фактор. 
Затова неговите пластични 
акценти са органично вклю-
чени в цялостната визия на 

обекта, едновременно под-
чинени и достатъчно завър-
шени, за да се възприемат 
като едно интегрално цяло. 
И досега на студентите по 
архитектура и пластични 
изкуства той е сочен като 
творец, постигнал синтез 
на пластичните и простран-
ствените елементи на град-
ската среда.

Декоративната  

му скулптура е видна  

най-вече във Варна 

Освен монументална 
скулптура Кирил Шиваров 
оставя множество примери 
и на декоративна скулптура 
и фасадна пластика в София 
и Варна, като работи с най-
изтъкнатите архитекти на 
своето време. Тъкмо успехи-
те в декоративната скулп-
тура предхождат и ста-
ват основата, върху която 
стъпва по-късната му изява 
на завършен монументален 
художник. Особено характе-
рен е варненският период на 
неговото творчество (1917 
– 1928 г.), белязан от ориги-
нална декоративна скулпту-
ра, която и днес може да се 
види по фасадите на някои 
от образците на сецесиона 
в града. 

Той интегрира за първи 
път цели фигурални компози-
ции във фасадите на сгради-
те и прилага нови за време-
то материали и технологии 
– бетон и мозайки, вместо 
обичайните за скулптурата 
гранит и мрамор. 

Предпочитани от него 
са композициите с човешки 
фигури, често в комбинация 
с пластични декоративни 
атрибути. Принципите, кои-
то следва в повечето свои 
творби, са правилно разпо-
лагане в общия контекст, 
пластичен маниер и изобра-
зителност. Ярки образци са 
декорацията на къщата на 
Д. Манов на бул. „ Княз Бо-
рис I” и скулптурната група 
от фонтана в Морската гра-
дина във Варна. 

Повлиян е от школата на 

Огюст Роден

Пиететът на Георги 

Шиваров към архитекту-
рата е формиран навярно 
още в ранните години под 
влияние на баща му – виден 
варненски дърворезбар и 
мебелист, и неговия чичо 
– известен лютиер. Това 
обяснява ориентацията на 
неговото специално обра-
зование, получено в извест-
ни европейски центрове на 
изкуството. 

Роден е на 15 юли 1887 г. 
във Варна, първоначал-
но работи в ателието на 
баща си. По-късно завърш-
ва Пражкото художествено 
училище. Завръща се през 
1913 г. и е първият бъл-
гарски автор, който прави 
самостоятелна скулптур-
на изложба у нас през май 
1917 г. във Варна. Започва 
да ръководи курс по декора-
тивна скулптура в родния 
си град и създава първите 
си самостоятелни творби. 
Продължава образование-
то си във Виенската худо-
жествена академия през 
1920 – 1923 г. като ученик 
на проф. Едмунд Хелмер – 
автор на Паметника на 
композитора Йохан Щра-
ус-син в Градския парк на 
Виена. Творческата съдба 
на Кирил Шиваров е беля-
зана от срещата и с друг 
голям скулптор – украинеца 
Михайло Парасчук, който 
през 1921 г. се установява 
за постоянно в България. 
Парижки възпитаник, уче-
ник на самия Огюст Роден, 
той донася у нас наред с 
модерния пластичен език 
и класическите италиан-
ски техники на мозайките 
(венецианска, римска и др.), 
както и нови технологии за 
работа с изкуствен камък 
и бетон, които прилага в 
скулптурата и архитек-
турата. От него Шиваров 
усвоява новия за време-
то материал и е първият 
български скулптор, прило-
жил го в монументалната 
и декоративна пластика 
още с появата му у нас. 
Без да е бил в школата на 
Огюст Роден, Шиваров с 
творчеството си доказ-
ва родство с идеите на 
майстора на пластичните  
изкуства.

Твори от Варна през Шипка до София
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Значителна следа оставя в Съдебната палата

Столичната библиотека с фигура от Георги Шиваров

Спомен за опълченците

Скулптурите 

на братята благодетели

Творецът
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и измервания на обектите
Извършване и защитаване на цялостен 
анализ на търгове пред ръководството 
на фирмата
Подготвяне на оферти, анализни цени, из-
числяване на прогнозна себестойност на 
обектите
Изготвяне на линейни и мрежови графици 
за строителство и месечни финансови 
отчети
Подготовка и защита пред инвеститори 
на анализи на цени и протоколи за реално 
изпълнени работи
Анализ на приходи и разходи по обекти
Комуникация с доставчици и подизпълни-
тели
Актуване и отчитане на обектите на 
фирмата

ИЗИСКВАНИЯ

Висше инженерно образование
Минимум 5 години опит на подобна пози-
ция

Практически опит в подготовката и 
участието в тръжни процедури на англий-
ски език
Добро познаване на FIDIC (Red and Yellow 
book)
Работа с компютър – MS Office, Building 
Manager, MS Project, Gaudy, AutoCad
Отлично владеене на английски език, пис-
мено и говоримо (владеенето на руски и 
арабски е предимство)
Опит като технически ръководител на 
значими инфраструктурни обекти
Отлични комуникативни и организацион-
ни умения
Валидна шофьорска книжка
Готовност за пътуване и работа в чуж-
бина

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ

Отговорна работа в динамична среда
Екип от млади и мотивирани професиона-
листи
Много добро финансово възнаграждение 
– по договаряне
Трудов договор на пълно работно време
Възможност за натрупване на значите-
лен международен опит 

„Инфраструктурна компания“ АД е водеща фирма в 
областта на инфраструктурното строителство в България 

и на Балканския полуостров. Във връзка с разширяване на 
международната си дейност фирмата

Т ЪРСИ Д А НАЗНАЧИ
ръководител група и специалисти ПТО - строителни 

инженери с профил „Инфраструктурно строителство“ 
и с желание за работа в чужбина 

Ако предлаганата позиция е предизвикателство за вас и отговаряте на посочените 
изисквания, очакваме вашето актуално CV и препоръки от предишни работодатели 
на електронен адрес

office@infracom.bg
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю. Данните на 
кандидатите са лични и ще бъдат защитени по смисъла на ЗЗЛД.

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

За контакти: 0888 55 39 50, 0884 20 22 57 

Специализирана строителна фирма в заваряване и монтаж на ПЕВП, ПП тръ-
бопроводи за водоснабдяване, газоснабдяване и технологични тръбопроводи пред-
лага съвместна СМР или продажба на цялото технологично оборудване. Фирмата 
разполага с 4 бр. заваръчни машини за челно заваряване – Ф75 – Ф500, и една 
машина за ел. фузионно заваряване Ф20 – Ф500, 3 бр. ел. агрегати 220/380 V, 
транспортни средства и техническо оборудване. Фирмата има богат професи-
онален опит и лицензирани заварчици.

За контакт: 052 614900, 0887 877661

Парцел за застрояване - гр. Варна, 9000 кв. м. 

Поетапно, смесено строителство, ПУП, на 60 м от булевард.

Обещетение чрез % от РЗП. Високо строителство. 

За контакт: 0888807393

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Наименование: Рехабилитация на уличната инфраструктура в Източ-

ната и Западната промишлена зона на гр. Разград.

Наименование: Реконструкция и модернизация на игралното поле и 
лекоатлетическатa писта на стадион „Ивайло” - гр. Велико Търново, Втори 
етап: зона за лека атлетика и ограждащ борд.

Наименование: Строително-монтажни работи по проект „Подобря-
ване облика на населените места и качеството на живот в община Самуил 
чрез рехабилитация на уличната мрежа“ с подобекти ул. „Хаджи Димитър", ул. 
„Вихрен", ул. „Здравец", ул. „Цар Калоян" - с. Самуил, и ул. „Христо Ботев", ул. 
„Струма", ул. „Оборище", ул. „Янтра" - с. Владимировци.

Възложител: Община Разград
Описание: Поръчката обхваща рехабилитация 

на уличната инфраструктура на: ул. „Балчик”, ул. 
„Свищов”, ул . „Казанлък”, ул. „Добрич”, ул. „Черна”, ул. 
„Червен”, ул. „Каварна”, ул. „Арбанаси”, ул. „Троян”, ул. 
„Дряново” и ул. „Пилко” в Западна промишлена зона и 

ул. „Кентавър”, ул. „Прометей” и ул. „Пегас” в Източ-
на промишлена зона в гр. Разград. Рехабилитацията 
обхваща изкопни работи, фрезоване на асфалтови 
настилки, трошенокаменна основа, полагане на бето-
нови пътни ивици, полагане на асфалтови пластове, 
перфоплочи и др.

Oсн. предмет: 45233142 - Работи по ремонт на пъ-
тища 
Прогнозна стойност: 1 650 000 лева
Краен срок за изпълнение: Завършване: 15.11.2015 г. 
Срок за получаване на документация за участие: 
30.04.2014 г.  Час: 17:00
Срок за получаване на оферти или заявления за учас-

тие: 09.05.2014 г.  Час: 17:00

Отваряне на офертите: Постъпилите оферти се от-
варят в сградата на Община Разград на адрес: 7200 
Разград, бул. „Бели Лом” № 37А, първи етаж, зала № 102
Дата: 12.05.2014 г.  Час: 09:30
За контакти: инж. Румянка Владимирова
Факс: 084 660090
Адрес: бул. „Бели Лом” № 37
Телефон: 084 618261

Възложител: Община Велико Търново
Описание:  Предметът на обществената поръч-

ка включва следните СМР:  Ограждащ борд и инста-
лационен тунел, Дренажни мрежи и площадкови ВиК 
системи, Лекоатлетическа писта с полиуретанова 
настилка - PU Polytan M - многослойно покритие за 

лекоатлетически писти от два слоя, Съоръжения за 
дълъг и троен скок, Съоръжения за овчарски скок, Во-
дно препятствие, Хвърляне на копие - алуминиева арка, 
Хвърляне на диск и чук, Кръг и сектор за тласкане на 
гюле, ВХОД - ИЗТОК - ремонт настилки с промяна на 
нивелетата.

Oсн. предмет: 45212200 - Строителни и монтажни 
работи по общо изграждане на спортни съоръжения 
Прогнозна стойност: 1 670 271,64 лева
Общо количество или обем: Ограждащ борд с обща 
дължина 495 м и инсталационен тунел, Дренажни 
мрежи и площадкови ВиК системи, Лекоатлетическа 
писта с полиуретанова настилка - PU Polytan M - мно-
гослойно покритие за лекоатлетически писти от два 
слоя с дължина на обиколката 400 м, разчертана на 8 
пътеки с широчина 1,22 м (±0.01м) всяка, Съоръжения 
за дълъг и троен скок, Съоръжения за овчарски скок, 
Водно препятствие, Хвърляне на копие - алуминиева 
арка, Хвърляне на диск и чук, Кръг и сектор за тласка-
не на гюле, съгласно количествени сметки за обекта 

и изготвени проекти.
Краен срок за изпълнение: Завършване: 10.12.2014 г. 
Срок за получаване на документация за участие: 
09.05.2014 г.  Час: 17:00 
Срок за получаване на оферти или заявления за учас-

тие: 19.05.2014 г.  Час: 17:00
Отваряне на офертите: В сградата на Община Ве-
лико Търново
Дата: 21.05.2014 г.  Час: 10:00
За контакти: Теодора Минкова, Русанка Александрова
Факс: 062619 251
Адрес: пл. „Майка България” №2
Телефон: 062619 229; 062619 251
E-mail: mop_vt@abv.bg

Възложител: Община Самуил
Описание: Строително-монтажни работи по 

проект „Подобряване облика на населените места и 
качеството на живот в община Самуил чрез рехаби-

литация на уличната мрежа“ с подобекти ул. „Хаджи 
Димитър", ул. „Вихрен", ул. „Здравец”, ул. „Цар Калоян" 
- с. Самуил, и ул. „Христо Ботев", ул. „Струма", ул. „Обо-
рище" , ул. „Янтра" - с. Владимировци.

Прогнозна стойност: 1 131 775 лева
Общо количество или обем: В общия обем се включ-
ват рехабилитация на улици: ул. „Хаджи Димитър", ул. 
„Вихрен", ул. „Здравец", ул. „Цар Калоян" - с. Самуил, 
и ул. „Христо Ботев", ул. „Струма", ул. „Оборище", ул. 
„Янтра" - с. Владимировци, и непредвидени разходи.
Краен срок за изпълнение: Продължителност в ме-
сеци: 6
Срок за получаване на документация за участие: 
30.04.2014 г.  Час: 17:00
Срок за получаване на оферти или заявления за учас-

тие: 10.05.2014 г.  Час: 17:00
Отваряне на офертите: сградата на общинска ад-
министрация - Община Самуил
Дата: 12.05.2014 г.  Час: 10:00

За контакти: инж. Ахмед Мустафа
Факс: 08477 2267 
Адрес: ул. „Хаджи Димитър" №2
Адрес на възложителя: www.samuil.eu  
Телефон: 08477 2020
E-mail: info@samuil.eu
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Нова концепция  би 
трябвало да реши един 
от големите проблеми на 
скандинавските страни 
– недостига на поземле-
ни участъци за гробища. 
Норвежкият архитект 
Мак Шери предлага да се 
строят небостъргачи, 
където хората да завърш-
ват земния си път.   

Иновацията е била 
представена на конкурс в 

столицата Осло, органи-
зиран от Асоциацията на 
северните крематориуми 
и гробища.

Вместо традиционния 
траурен парк Шери е из-
мислил лека въздушна кон-
струкция в бяло с открити 
етажи и множество клет-
ки за погребения. Отдел-
ните части на кулата ще 
са тематични, тъй като в 
тях ще почиват предста-

вители на различни рели-
гиозни общности. 

При  необходимост 
небостъргачът може да 
бъде дострояван и така с 
времето да се превърне в 
най-високата сграда в се-
лището и в същото време 
паметник на напусналите 
ни.

В интерес на исти-
ната подобна идея преди 
време предложи индий-

ският архитект Анкита 
Кумар. Проектът му бе 
за вертикален некропол в 
Делхи. А в Бразилия вече 
действа подобно съоръже-
ние, наречено Ecumenica. 
Вертика лни  гробища 
строят и в Нови Орлеан, 
Южна Луизиана, но не за 
да пестят земя, а за да 
избегнат наводняването 
им по време на годишното 
прииждане на реките.  

Необичайно откритие 
на учени от Институ-
та за изследване на ма-
териалите и иновации в 
Бостън, САЩ, предполага 
улеснение на бита ни. Те 
са патентовали техно-
логия за произвеждане на 
ток от фотоволтаични 
пиезоелектрически влак-
на. За практическо прило-
жение е все още твърде 
рано да се говори, но раз-
работката означава, че в 
бъдеще ще можем да за-
реждаме мобилния си те-
лефон и други електронни 
джаджи от килима, изтъ-
кан от този материал.

И з о б р е т а т е л и т е 
уточняват, че при физи-
ческо въздействие върху 

гъвкавите влакна, напри-
мер ходене по тях, се про-
извежда електричество. 
Едно парче подобна тъ-
кан с размери 20 на 20 см 
може да даде 1 ват елек-
тричество, а батерията 
на един iPhone се нуждае 
от 5,5 ватчаса. 

Новият материал е 
хибриден. Състои се от 
фотоволтаични елемен-
ти, които използват слън-
цето за производство на 
енергия, и от гъвкави пи-
езоелектрически влакна. 
Изследователите посоч-
ват като главно пости-
жение на тази тъкан, че 
се добива ток винаги и 
при всякакви атмосферни 
условия.

Материалът лека глина или 
олекотена земя представлява 
смес от глина и слама. Интере-
сът към традиционния метод на 
строителство с него постепен-
но се възражда, за да отговори 
на нарастващото търсене на 
по-добра изолация. Един от ино-
вативните начини е почвата да 
се смеси с дървени стърготини, 
пемза или други въздушни джобове, 
които да формират лека стена в 
рамките на дървена конструкция. 
Изолационните параметри са до 
10 пъти по-високи в сравнение със 
същата дебелина на обикновена 
стена и лесно покриват стан-
дартните изисквания към този 
тип материали.

Олекотените земни стени 
имат изключително ниска вложена 
енергия и са устойчиви за приложе-
ние в жилища. Те са добро допълне-
ние към компресираните вътреш-
ни конструкции, което задържа 
топлинна енергия. Изследванията 
доказват тяхното ефективно по-
ведение при земетръсна актив-
ност и комфортно обитаване чрез 
способността на материала да 
приема и отдава водните пари по-
средством хигроскопичността на 
глината. Дървената конструкция 
също предоставя условия за из-
граждане на покрив и защита, кое-
то е ключов фактор за съхнене на 
стената при различни атмосферни 
условия. 

Къщата на бъдеще-
то става все по-умна. 
Изобретателят Ейн-
дрю Кларк от Велико-
британия е измислил 
изтривалка, която ще 
е нашите очи и уши. Тя 
се нарича SmartMat и на 
пръв поглед не се разли-
чава от стандартните. 
Под основното покритие са монтирани сензори, благо-
дарение на които собственикът на къщата получава 
информация, кой точно стои пред входната му врата. 
Данните се появяват на смартфона, като за целта се 
използва специално приложение.

Технологията позволява да бъдат различавани хора 
от домашни любимци, а получените данни могат да бъ-
дат съхранени и при повторно стъпване на стелката 
системата ще разпознае кой точно идва на гости.

Ако искате да притежавате поредната джаджа, ще 
трябва да почакате още малко. Продажбите на SmartMat 
започват през лятото, като цената ще е под 100 долара.

Звучи малко като фразата „дървено желязо”, но 
е факт. Изследователи от Политехническия инсти-
тут на Томар в Португалия са открили как да из-
ползват отпадъчен продукт от производството на 
бира, за да направят традиционните глинени тух-
ли по-екологични и по-добри изолатори, запазвайки  
същевременно здравината им. 

Строителният материал често се импрегнира 
с полистирен, за да се подобри свойството тух-
лите да задържат топлината. Ограниченията, на-
ложени от Европейския съюз върху въглеродните 
емисии, обаче оскъпиха добавянето на смолата и 
други синтетични вещества към традиционните 
глинени блокчета. Поради тази причина португал-
ските специалисти са потърсили алтернатива и 
са я открили в  пивоварската каша. Добавяйки 5% 
от субпродукта към стандартна глинена смес, из-
следователите са получили също толкова здрави, 
колкото са традиционните тухли, но по-екологич-
ни и с по-добри изолационни свойства. Специа-
листите обясняват, че в резултат материалът 
става по-порест и улавя повече въздух, което уве-
личава задържането на топлина. Отпадъчният 
продукт се набавя лесно, тъй като след процеса 
на производство на бира от него остават огро-
мни количества, обикновено използвани за фураж 
или просто изхвърляни на сметищата.

НАСА ги прави шампиони

Страницата 
подготви 
Людмил Митакев

Стига песимистични 
оценки за иновативните 
способности на Бълга-
рия. Националната кос-
мическа агенция на САЩ 
(NASA) даде своята го-
ляма награда NASA Ames 
Space Settlement Design 
Contest на трима единаде-
сетокласници от Варнен-
ската математическа 
гимназия „Д-р Петър Бе-
рон”. Проектът им „Зелен 
космос” пребори 700 еки-
па от връстници от цял 
свят. 

Неделчо Пасков, Ата-
нас Ковачев и Иван Попов 

предлагат екоколония в 
космоса, където по най-
оптималния начин ще се 
почиства извънземни-
ят боклук. Върху идеята 
работили усилено две 
години, ръководени от 
преподавателката си по 
физика Силвия Захариева 
и д-р Веселка Радева от 
обсерваторията „Николай 
Коперник”, където са кръ-
жочници. 

Младите учени започ-
нали с идеята веднага 
след като спечелили II на-
града от конкурса на NASA 
с проект за друга колония. 
В концепцията включили 
почистване на околозем-
ното пространство от 
опасни отломки от из-

лезли от строя изкуст-
вени спътници. После я 
разширили с разбиване на 
астероиди, доближаващи 
Земята, и накрая добави-
ли и вариант за решаване 
на болния проблем с гло-
балното затопляне. Така 
мултифункционалният 
проект добил окончател-

ния си вид. 
„Колонията е за общо 

16 хил. работещи в нея и 
семействата им. Стре-
михме се да я оборудваме 
така, че нищо от нормал-
ния живот да не им липсва 
освен животните, защото 
чрез тях има риск да се 
появят микроорганизми и 

зарази. По същата причи-
на хората ще ядат синте-
зирано месо. Няма да им е 
лесно, но ще е интересно”, 
обясняват те. 

В най-големия от де-
ветте пръстена на се-
лището момчетата са 
разположили жилищната 
част и местата за раз-
влечение и спорт. Оста-
налите пространства са 
работни. В тях събраният 
космически боклук се опол-
зотворява до последната 
прашинка. С парчетата 
от сателити ще се изра-
боти щит за Земята, кой-
то ще прихваща опасните 
астероиди. От тях ще се 
извличат ценните и дефи-
цитни за планетата ни 
метали, като злато и пла-
тина. А в отделен сектор 
ще се произвеждат малки 
огледала. Изстреляни от 

колонията на точно опре-
делено място, те ще бло-
кират 1% от светлината 
на Слънцето. Ефектът ще 
е трайно леко понижаване 
на средната температура 
на Земята. 

Тримата варненци не 
на шега смятат проекта 
си за осъществим в обоз-
римо бъдеще, въпреки че не 
могат да изчислят точно 
колко милиарда долара би 
глътнал. „Ние можем да на-
правим проектирането, но 
за да се случи наистина, е 
необходимо консорциум от 
държави да обедини усили-
ята си в полза на цялото 
човечество”, категорични 
са гимназистите. 

Още два проекта на 
български деца са впечат-
лили NASA – за космическа-
та станция Daphne и „Аква 
де Вита”.

Учени от Станфордския университет в САЩ с 
ръководител проф. Ману Пракаш създадоха микроско-
па FoldScope  от хартия само за… 97 цента. Изсле-
дователите се надяват той да намери приложение 
в райони, където върлуват заразни болести като 
маларията. За да бъде открита, тя трябва да бъде 
диагностицирана навреме с микроскоп. Обичайните 
уреди са много скъпи и крехки за полевите условия 
в Африка, където обширни райони са обхванати от 
болестта. 

Уредът е съставен от хартиен корпус, батерия, 
светодиод и кръгла лупа. Увеличението е до 2000 
пъти, а захранването стига за един час. Сглобява-
нето е само за минута.

Учените се надяват разработката им да е инте-
ресна за благотворителни и хуманитарни организа-
ции, работещи в Африка и други проблемни региони, 
тъй като масовото производство на хартиения мик-
роскоп би могло да спаси стотици човешки живота.

Комбинацията 

глина и нови 

технологии дава 

добри резултати
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Местните власти на 
Хаваите най-накрая пре-
доставиха земя за строи-
телството на най-големия 
телескоп в света – Thirty 
Meter Telescope (TMT). Пре-
ди около 5 години на упра-
вата на американския щат 
бяха представени плано-
вете за изграждане на 
мегасъоръжението, чиято 
разделителна способност 
надвишава 5 пъти възмож-
ностите на космическия 
Hubble. Известно време 
скъпият проект беше в 
задънена улица. Основна 
причина за забавянето му 
бе финансирането. До мо-
мента Калифорнийският 
технологичен институт, 
Калифорнийският универ-

ситет и канадската Асо-
циация за астрономически 
изследвания са похарчили 
над 120 млн. долара за про-
ектиране на телескопа, 
а общата стойност на  
съоръжението се изчисля-
ва на 970 млн. долара. За-
сега е събрана само част 
от тази сума, но е дос-
татъчна за започване на 
строителството.

Идеята за телескопа 
TMT бе лансирана от ка-
лифорнийски учени още 
през 90-те години на ми-
налия век. Проектът по-
степенно напредна и бе 
разработена конструкция 
на огледалото с диаметър 
30 м, състоящо се от 500 
отделни сегмента. За мяс-
то на бъдещия телескоп 
бе избран спящият вулкан 
Мауна Кеа на Хаваите, от 
чиято височина съоръже-

нието може да регистрира 
светлината от първите 
звезди във Вселената и да 
търси доказателства за 
съществуването на тъм-
на материя.

Освен с финансови 
проблеми проектът се 
сблъска и с юридически 
препятствия. Тъй като 
телескопът ще се намира 
в резерват, неговото из-
граждане може да нанесе 
вреди на някои уникални 
видове животни и расте-
ния, обитаващи областта. 
Едва миналата година бе 
разработен специален 
план, според който на 
околната среда ще бъдат 
нанесени минимални щети, 
и след известно време, не-
обходимо за съгласуване, 
този план бе приет от 
властите на Хаваите. В 
същото време бе решено, 

че след завършване на съ-
оръжението от управата 
му ще плащат по 1 млн. 
долара годишно за използ-
ване на земята. Още със 
старта на строителство-
то ще бъде плащан наем 
от 300 хил. долара, който 
ще нараства с приключва-
нето на отделните работ-
ни етапи.

TMT е телескоп, пред-
назначен за оптични и ин-
фрачервени наблюдения, 
като ще обхваща дължини 
на вълната от 310 нано-
метра в ултравиолетовия 
спектър до 28 микрона в 
инфрачервения.

Ако намирането на 
средства продължи без-
препятствено и строи-

телството върви по план, 
се очаква телескопът да 
заработи през 2021 г.

След като бъде по-
строен, TMT няма дълго да 
бъде най-големият. Група 
европейски държави плани-
рат да построят European 
Extremely Large Telescope с 
диаметър на огледалото 
42 м. 

Европа иска да го надмине със собствено съоръжение

В Германия не само се 
работи яко и се печели доб-
ре. Там също се пести. На-
малее ли потреблението на 
ток през следващите 20 го-
дини с 10% до 35%, в стра-
ната сметките за елек-
тричество ще са по-ниски 
с милиарди. Това е резулта-
тът от изследването на Prognos AG и Института за 
електроинсталации и енергийна икономика в Аахен за 
мозъчния тръст „Aгора“. Това означава, че през 2035 г. 
би било възможно да се спестят между 10 и 20 млрд. 
евро. Те идват от по-малките инвестиции в електро-
централи, работещи с фосилни и възобновяеми горива, 
както и от по-малките разходи за горива и за разширя-
ване на мрежата. През 2050 г. може да бъдат спестени 
дори от 15 до 28 млрд. евро. Освен това разширяването 
на снабдителната мрежа до 2050 г. може да се намали 
повече от наполовина – от 8500 на около 4000 км. 

Енергия, която не се потребява, не трябва и да бъде 
произвеждана, транспортирана и плащана. Ако целта за 
спестявания от тока от енергийната концепция на пра-
вителството от 2010 г. се осъществи, това би довело 
до годишно намаляване на разходите, които през 2035 г. 
биха достигнали общо 12 млрд. евро, обяснява Патрик 
Грайхен – директор на „Агора”.

Жителите на френския 
град Монпелие са създали 
традиция да живеят колко-
то се може повече навън. 
Интересен начин да се 
впишат в нея са измисли-
ли творците от студиото 
Sou Fujimoto Architects. В 
сътрудничество с Nicolas 
Laine Associes и Manal 
Rachdi Oxo architects те са 
проектирали 17-етажна 
мултифункционална сграда 
с впечатляваща архитек-
тура. L’Arbre Blanc („Бяло-
то дърво”) ще има забе-
лежителна фасада, която 
наподобява разклонено 
дърво. Неслучайно за мяс-
то на шедьовъра е избран 
терен, който се намира 
между центъра на града 
и новите, разрастващи се 
крайни квартали. В него 
ще има офиси, апартамен-
ти, художествена галерия, 
ресторант и панорамен 
бар, който открива пре-
красна гледка към града. 
Предлага се и друга инте-
ресна възможност – бъде-
щите обитатели сами да 
изберат разположението 

на помещенията и дизай-
на в апартаментите си. 
Заради желанието да се 
даде възможно най-широк 
достъп до откритите 
пространства в сграда-
та липсват ясни граници 
между вътрешните части 
на апартаментите и те-
расите.

Студиото Sou Fujimoto 
Architects се отличава не 
за първи път с подобни 
проекти. Неговите архи-
текти предложиха неот-
давна да изградят тър-
говски комплекс с уникален 
силует, който напомня на 
мираж в пустинята. Souk 
Mirage е съставен от 
модулни структури под 
формата на арки и сфери. 
Авторите твърдят, че са 
вдъхновени от хармонич-
ния силует на традицион-
ните бедуински палатки. 
От представените плано-
ве става ясно, че комплек-
сът ще бъде изграден на 
брега на морето, в края 
на главен булевард. Сгра-
дите ще бъдат снабдени 
с различни по големина 

водопади, чиято цел е да 
ги охлаждат. Пръските 
от падащата вода, които 
отдалече изглеждат като 
мъгла, допълнително ще 
подсилват усещането за 

мираж. За момента е из-
вестно само, че идеята 
ще бъде реализирана в 
Близкия изток, но точно-
то име на града се пази в 
тайна. 

По любопитен начин са решили да отбележат 100-годиш-
нината от историческата битка при Галиполи през Първата 
световна война властите на турския град Чанаккале. Те ще 
финансират изграждането на нова 100-метрова телекомуни-
кационна кула, която ще служи и за туристически наблюдения. 
Идеята е тя да се ползва също за изложби и място за отдих.

Заради факта, че е най-близкият административен център 
до археологическите останки на древната Троя, Чанаккале е 
посещаван от хиляди туристи всяка година. Проектът ще е 
поредната атракция, с която мястото ще привлича все повече 
посетители.

Кулата ще се издига на горист хълм в покрайнините на гра-
да. Планът за нея е на холандската компания за архитектура и 
градска среда IND в сътрудничество с Powerhouse Company и 
инженерната фирма ABT. За реализацията на кулата те са се 
състезавали в международен конкурс с други водещи архитек-
турни студиа, сред които Sou Fujimoto Architects, Snohetta & 
Özer/Ürger Architects & Battle Mccarthy, Ian Ritchie Architects & 
Arup, AL_A и др.

На 19 февруари 1915 г. по време на Първата световна война 
започва битката за Галиполи, в която силите на Антантата 
се опитват да извършат десант на едноименния полуостров в 
днешна Турция, да прекъснат комуникациите между Централ-
ните сили и Османската империя, да завладеят Истанбул и да 
извадят империята от войната. Операцията продължава бли-
зо година – до 9 януари 1916 г., и завършва с победа за турците. 

Германската провинция Северен Рейн-Вестфалия 
е на първо място сред 25-те топ региона на Европа. 
Това е резултатът на изследване на британското ико-
номическо списание Foreign Direct Investment Magazine. 
Съгласно него на местата 2-ро до 5-о са Шотландия, 
Копенхаген и околностите, Стокхолм и околностите, 
както и Ile de France в околностите на Париж. 

Най-населената провинция на Германия, Северен 
Рейн-Вестфалия е на първо място, защото най-добре 
покрива критерии като място за инвестиции, добри 
бизнес условия, човешки капитал и начин на живот и 
икономически потенциал. 
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ФИЛМ НА СЕДМИЦАТА

КНИГА НА СЕДМИЦАТА

Дебютният роман на Розамънд Лъптън „Сестра“ 
получи изключително ласкави отзиви от литератур-
ните критици, като още с излизането си намери 
място в престижната класация на редакторите на 
в. „Ню Йорк Таймс“. Вторият й  - „После“, се радва на 
още по-голям международен успех. „Ако имате нужда 
от нещо наистина разтърсващо, което да ви накара 
да се чувствате комфортно и едновременно с това 
ще ви смути неимоверно, го прочетете”, пише Oprah.
com – сайтът на Опра Уинфри, където творбата е 
едно от общо шестте заглавия от избора на редак-
торите за  О’ winter reading през 2012 г.

„После” е завладяващ трилър за тънката граница 
между материалния и духовния свят, за съдбоносни-
те решения и за силата да преодолееш страховете 
си. 

Училището, в което учат и двете деца на Грейс, 
гори. Тя вижда дима и хуква, защото знае, че седем-
найсетгодишната й дъщеря Джени е вътре. Грейс, 
която всъщност разказва историята в книгата, е 
пострадала много тежко, а Джени е жестоко обго-
рена. Докато двете се борят за живота си в болни-
цата, а бащата и братчето са изправени пред тази 
огромна трагедия, полицията открива, че пожарът 
е запален умишлено. В последвалото разследване 
никой не е този, за когото се представя, и нищо не 
е такова, каквото изглежда на пръв поглед. С вся-
ка следваща страница Розамънд Лъптън вкарва нов 
елемент и мотив за ужасното престъпление: Дже-
ни е получавала заплашителни писма, по-малкият й 
брат Адам е тормозен в училище, един учител нас-
коро е уволнен след тежък инцидент, най-добрата 
приятелка на Грейс е малтретирана от съпруга си, 
училището е затънало във финансови проблеми...  На 
фона на тези събития една майка трябва да открие 
злосторника, който продължава да заплашва живота 
на децата й.

Филмът на режисьора 
Питър Бърг („Съучастни-
кът”) е създаден по мемоари-
те на Маркъс Лътрел - един-
ствения оцелял от тайна 
мисия по време на войната 

в Афганистан. „Последният 
оцелял” е невероятен разказ 
за четирима военноморски 
тюлени на тайна мисия, кои-
то попадат в капан на врага 
в афганистанските планини. 

Маркъс Лътрел, войник 
от американската армия, 
заедно с още трима дру-
ги войници, се насочва към 
провинциален район на ази-
атската страна, където 
трябва да залови или убие 
Адмад Шад – един от лиде-
рите на терористичната 
групировка „Ал Кайда”. По 
пътя срещат трима цивил-
ни и се изправят пред тежък 
морален избор - да ги убият, 
за да им попречат да разкри-
ят местоположението им на 
талибаните; да ги завържат 
и оставят в планината, къ-
дето ще умрат; или да ги 
пуснат и да се отправят 

Режисьорът Питър Бърг е успял се-
риозно да намали разходите по продукция-
та, за чиято реализация се е борил повече 
от 5 години. В крайна сметка снимките са 
приключени само за 42 дни с бюджет от 
40 млн. долара. Звездите Марк Уолбърг и 
Тайлър Китч са приели да участват с по-
ниски от обичайните си хонорари, а пари 
са спестени и от възнаграждението на 
режисьора. 

Дълъг списък от инвеститори, които 
са помогнали поне с 1 млн. долара за реа-
лизацията на проекта, са отбелязани във 
финалните надписи като продуценти.

Някои от поддържащите роли във 
филма са били поверени на истински воен-
ни ветерани.

В действителност сражението с та-
либаните е продължило 5 дни, а не 3, както 
е представено във филма.

към зоната за комуникация 
и извеждане. Цивилните са 
освободени, а тюлените за-
почват мъчително изкачва-
не към мястото, на което 
се надяват, че ще бъдат 
в безопасност. Военните 
обаче попадат в клопка и са 
принудени да се сражават 
с огромен брой талибански 
бойци...

Въпреки че „Последният 
оцелял” си позволява твор-
чески волности, необходими 
за създаването на игрален 
филм, той успява да запази 
основното изживяване, кое-
то тези мъже са изпитали 
по време на мисията си. 
Това е реалистичен, без-
временен и изолиран порт-
рет на саможертвите, на-
правени от група воини.

1890 г. и 1960 г. - период, който според мнозина от тях е 
златната ера в правенето на тези инструменти. Сред 
най-привличащите вниманието експонати в търга Artistry 
of the Guitar  е Gibson J-200 от 1959 г., която преди това е 
бил собственост на Ерик Клептън.

„Това е първият път от шест години насам, в който 
имаме такава възможност да видим дали винтидж па-
зарът се е съвзел", заяви Питър Зего - колекционер,  ре-
дактирал книга за историята на американските китари.

Сбирката на Рисан не се състои от много инстру-
менти на знаменитости - напротив, повечето са просто 
стари китари.

Най-ценната 
от тях е била 

собственост на 
Ерик Клептън

Живеещият в Калифорния 
колекционер Ханк Рисан ще 
пусне 265 от своите 700 ки-
тари в най-големия подобен 
търг за последните години. 
Ценителите ще могат да 
закупят инструменти между 

Страницата подготви
Мартин Динчев

Легендарният гръцки музикант 
и композитор Yanni, покорил с маги-
ята на своите изпълнения милиони 
фенове по цял свят, идва за концерт 
в София на 2 юни в зала 1 на НДК. 
Той ще представи най-доброто от 
творчеството си през последните 
30 години. Българската публика ще 
може да чуе както хитове от всич-
ките му 19 албума досега, така и 
парчета от предстоящия му нов 
диск Inspirato.

Запазена марка на Yanni са зре-
лищните шоу спектакли, които ар-
тистът обича да прави на едни от 
най-прекрасните и вълнуващи места 
в света. Концертите му в Акропола 
в Гърция, Тадж Махал в Индия, Заб-
ранения град в Китай, „Роял Албърт 
Хол" в Англия и „Ел Моро" в Пуерто 
Рико му печелят световна слава. 
Това всъщност са и едни от най-
излъчваните и предавани на живо 
музикални събития изобщо, видени 
от милиони хора от всякакви раси и 
националности.

Записът от концерта му в Акро-
пола е второто най-продавано видео 
за всички времена след Thriller на 
Майкъл Джексън.

Yanni има над 40 платинени и 
златни албума, а продажбите му 
в световен мащаб надхвърлят 25 
милиона. Последният му концертен 
албум Live at El Morro, Puerto Rico и 

студийният Truth of Touch за пореден 
път доказват, че творчеството на 
таланта от Гърция не познава ни-
какви граници.

Поради ограничените места, 
които предлага зала 1 на НДК, и ви-
сокия интерес към концерта орга-
низаторите от Balkan entertainment 
приканват феновете за навременно 
закупуване на билети. Пропуските 
за шоуто струват между 50 и 130 лв. 
и вече са в продажба в разпростра-
нителската мрежа на Eventim.

Той ще представи 
най-доброто от 

творчеството си през 
последните 30 години

Зала 1 на НДК се оказа тясна 
за почитателите на „Фондацията” 
и добрата българска музика. Близо 
4000 души припяваха в един глас хи-
тове на супер групата като „Кукла”, 
„Вълшебен цвят”, „Уморени крила”, 
„Вкусът на времето”, „Няма как” и 
много други, а на песента „Страхо-
тен ден” цялата зала беше на крака.

„Фондацията” отдаде и почит на 
двама свои приятели, които за съ-
жаление вече не са между живите 
– китаристът на „Щурците” Пеци 
Гюзелев и незабравимият рокаджия 
Георги Минчев. 

Кирил Маричков, Иван Лечев, 
Дони, Славчо Николов и Венко Поро-

мански изпълниха може би последна-
та песен, която Пеци прави с „Щур-
ците” – „Безкраен вятър”. 

Тъй като билетите за концерта 
бяха изчерпани няколко дни предва-

рително, музиканти-
те обявиха пред пре-
пълнената зала, че 
за есента се готвят 
за още по-мащабно 
събитие – голям кон-
церт в „Арена Арме-
ец” на 10 ноември. 
Тогава те ще посрещ-
нат на сцената и ос-
таналите членове на 
„Щурците” и ФСБ, a 

нищо чудно и други популярни музи-
канти. Шоуто ще бъде предшества-
но от турне на групата в САЩ през 
есента, включващо спирки в едни от 
най-големите градове на Америка.

Супер групата  обяви нов 
концерт през есента



Разходката из самия 
Сан Диего може да за поч-
не от Стария град. Тук 
атмосферата е изключи-
телно автентична. Сгра-
дите изглеждат по начи-
на, по който са били при 
пристигането на първите 
заселници по тези места. 
За да бъде обстановката 
по-истинска, типично по 
американски тук, както 
вече споменахме, по улици-
те се разхождат актьори, 
преоблечени като първите 

мисионери по тези земи. Те 
дори се занимават с някои 
типични за онези времена 
дейности и ако се потопи-
те изцяло, има голяма ве-
роятност да забравите, 
че сте в Сан Диего през 
XXI в.

Със сигурност заслу-
жава да се види и първа-
та църква в Калифорния 
– „Сан Диего Мисия де Ал-
кала”. Строена е от фран-
циски свещеници от края 
на XVIII в. до началото на 
XIX в. Тя е изградена с цел 
американските индианци 
да приемат католическа-
та вяра. Други църкви, кои-
то трябва да се видят, са 
„Сан Луис Рей де Франсия” 
и „Сан Хуан Капистано”.

Чудесно място за раз-
ходка в Сан Диего е пар-
кът „Балбоа”. Той се прос-
тира от север на юг на 
повече от два километра. 
В него ще се насладите 
на прохладната сянка на 
огромно разнообразие от 
субтропични и тропични 
растителни видове. Част 
от парка е заета от све-
товноизвестната Зоо ло-
ги чес ка градина на Сан 
Диего. Тук над 4000 жи-
вотински вида живеят в 
условия, максимално близ-
ки до естествените, а за 
тях се полагат специални 
грижи. 
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Светослав Загорски

Страхотните плажо-
ве с едни от най-добрите 
вълни в света за сърф и 
невероятните залези на 
Тихоокеанското крайбре-
жие. Това е Сан Диего 
– калифорнийският град, 

който опира в мексикан-
ската граница и де факто 
е изкуствено разделен от 
Тихуана.

Пасификът и всички-
те възможности, които 
предлага тукашното му 
крайбрежие, определено 
се ползват с предимство 
пред историята на Сан 
Диего. Първото нещо, 
което правят туристите, 
е да отидат до някой от 
плажовете на полуостров 
Коронадо, който е и една 
от най-големите забеле-
жителности на града. 

Тук се е образувала 
своеобразна лагуна. Тя 
е идеално пристанище, 
тъй като има удобен вход 
откъм океана и предпаз-
ва акостиралите плава-
телни съдове от големи 
океански вълни при лошо 
време. На Коронадо се 
намира основната ту-
ристическа зона на гра-
да. Разполага с прекрасни 
плажове, много зеленина, 
изключителни хотели, 
отлично голф игрище и 
невероятна гледка към 
небостъргачите на Сан 
Диего. До самия полуос-
тров се стига по 3,4 км 
мост, наречен Коронадо 
Бридж. Той се издига на 
61 м над лагуната. Глед-
ката, която се разкрива 
от него към града, е не-
вероятно красива.

Една от емблематич-
ните сгради на полуос-
трова е 

хотел „Дел Коронадо”.

 Ако може да си позво-
лите, отседнете в него. 
Той е национален истори-
чески паметник, построен 
през 1888 г., и все още си 
заслужава да бъде видян. 
Според авторитетния 
USA Today хотел „Дел Ко-
ронадо” е един от 10-те 
най-добри в света и да-
леч не липсват основания 

за това твърдение. Той е 
един от първите, постро-
ени в града, съществува 
и до днес и е историче-
ска забележителност с 
автентичната си архи-
тектура и стил отпреди 
повече от 100 години. По-
сещаван е от множество 
президенти, крале и киноз-

везди. През 1958 г. там е 
сниман филмът „Някои го 
предпочитат горещо“ с 
Мерилин Монро, Джак Ле-
мън и Тони Къртис. 

Може би тук е момен-
тът да споменем, че в 
Сан Диего са родени цяла 
плеяда холивудски звезди 
начело с Грегъри Пек. Гра-
дът е родно място и на 
Тед Дансън от „Бар „На-
здраве”, на Камерън Диас и 
носителят на два „Оскара“ 
Робърт Дювал.

Един от основните 
проблеми в Сан Диего за 
туристите е кой плаж да 
предпочетат. 

Мишън Бийч, Ла Йола, 
Империал Бийч и други мо-
гат направо да ви спрат 
дъха със своето излъчване 
за необятност. Най-краси-
ви са при залез-слънце. По 
това време тук прииждат 
най-различни хора от це-
лия град, за да се насладят 
на прекрасната гледка. 
Някои карат сърф, други 
яздят, трети използват 
този момент за занима-
ния с йога. Всеки намира 
своя начин да се наслади 
на красивите калифорний-
ски залези.

Централната алея  

на Мишън Бийч 

винаги е оживена. Има 

туристически влакчета, 
магазини за сърф принад-
лежности, безброй рес-
торанти и кафенета. Тук 
може да си вземете под 
наем ролери, кънки или 
велосипед и да се слеете 
със стотиците хора, пре-
минаващи по алеята.

Известен със стръм-

ните си скали, Блек Бийч 
е един от най-популярни-
те плажове за сърфиране 
и ветроходни спортове 
в Сан Диего. Гледката 
на голи хора, излегнали 
се по скалите, не прави 
впечатление на никого. 
Плажът е собственост 
на Калифорния, а по закон 
нудизмът в щата е забра-
нен. 

Особено атрактивен 
за туристите е Пасифик 
Бийч, който е известен 
като едно от най-големи-
те и предпочитани мес-
та за нощен живот. По 
главната улица „Гарнет” 
са наредени десетки ка-
фенета, барове и хотели. 
Оттук лесно може да се 
стигне до историческия 
квартал „Гасламп”, къде-
то повечето сгради са 
издържани в красивия вик-
ториански стил. Кварта-
лът е регистриран като 
историческа област, но 
не се заблуждавайте, че 
ще видите много стари 
здания. Той е преобразен 
през 1970 г., за да може 
да се привличат повече 
туристи.  

Морските  прежи -
вявания за туристите 
далеч не се изчерпват с 
плажовете. Сред основ-
ните атракции в Сан 
Диего е 

комплексът „Морски свят”,

който е магнит за 
туристите. Намира се в 
северните части на гра-
да, недалече от брега, на 
Мишън Бийч. Тук е едно 
от най-добрите места в 
света, където можете да 
видите косатки, изпълня-
ващи най-различни сложни 
номера. Непосредствено 
до „Морски свят” има ях-
тено пристанище. Цялата 
зона е един воден турис-
тически атракцион.

Разбира се, морето 
и плажовете съвсем не 
са единствените прите-
гателни точки при екс-
курзия до Сан Диего. Тук 
туризмът е развит до съ-
вършенство и историята 
на града работи на пълни 
обороти за тази индус-
трия. В центъра и в квар-

тала „Гасламп“ можете 
през целия ден да видите 
актьори, облечени като 
каубои и индианци. 

Истината е, че първи-
те заселници по земите на 
Сан Диего са индианските 
племена сан диегито. Ня-
колко века по-късно те са 
асимилирани от друго пле-
ме — ла хоя. Първият евро-
пеец, стъпил на този бряг, 
е Хуан Кабрильо, който 
през 1542 г. открива тези 
земи и ги нарича „крайбре-

жието на нова Испания“, а 
също и „затворено и много 
красиво пристанище“. Ес-
тествено, той го обявява 
за част от владенията на 
испанската корона. Макар 
всъщност да е португа-
лец, Хуан Каб рильо е море-
плавател и изследовател, 
изпратен и финансово 
подпомаган от Испания. 
Той дава първото име на 
града – Сан Мигел. 

Днес на мястото на 
неговото акостиране се 
издига 

националният монумент 

„Кабрильо”.

Паметникът изобразя-
ва мъж, който се вглежда 
напрегнато във водите 
на Тихия океан. Построен 
е през 1913 г. в близост до 
красив стар фар на брега.

Изглед от залива към Сан Диего

Хотел „Дел 

Коронадо”  и 

огромният плаж 

пред него

Уникалният 

мост към 

полуостров 

Коронадо

Монументът 

„Кабрильо”

Своеобразният 

вход към квартал 

„Гасламп“
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Hristo Smirnenski 
Dam to be 
reconstructed 
with BGN 330 
thousand, Mokra 
Byala Dam to be 
constructed in 
concession 

2015. For the reconstruc-
tion of Hristo Smirnenski 
Dam are provided BGN 330 
thousand. Forthcoming is 
the thaw of the project for 
construction of Mokra Bya-

la Dam to be implemented 
in concession. 

This became clear from 
the words of the Minister 
of Regional Development 
Desislava Terzieva on her 

visit on the terrain of Neiko-
vtsi Dam with the Chairman 
of the Road Infrastructure 
Agency (RIA) Eng. Stefan 
Chaikov and the governor of 
Gabrovo Nikolay Grigorov. 

Your Excellency, this week was held 

a working meeting between Bulgarian 

and British companies and a reception 

organized in honor of the visiting delega-

tion from sector “Infrastructure”. Would 

you share what is the main idea of this 

meeting?

I would say that if you were in my 
place in the British embassy and you can 
acquaint British companies with the good 
investment opportunities in Bulgaria, you 
will be very proud that such an initiative 
was implemented. This is important for 
your country to enable it to compare its 
experience with that of other European 
countries. This is a great chance for com-
panies from the United Kingdom and for 
other foreign companies to more seriously 
step on your infrastructure market. I am 
sure that any other ambassador sees 
things in the same way. In that case it 
is however necessary to ask ourselves 
whether companies from UK will be 

competitive? For in-
stance, there will be 
no sense British gi-
ant such as “Atkins” 
to  compete w i th 
“Glavbolgarstroy” 
for pouring cement 
in Sofia because it 
is clear that with a 
local company that 
would be cheaper. 

What are the 

British interests in our country? Is it pos-

sible to have investment?

I think more companies from the UK will 
step on Bulgarian land to invest. There will 
be progress in the Internet, in technology 
infrastructure; producers will come, without 
offices, retailers. For the two years since I 
have come here we have seen the hard pe-
riod in the economy of both countries – the 
UK and Bulgaria. Currently our economy is 

on the upsurge. I think that your country has 
an advantage in terms of its geographical 
position. 

If I come from Bulgaria I would raise 
the question of a potential partnership with 
Turkey. You are the main entrance to it from 
Western Europe and it is not bad to talk on 
this issue. I also want to note that appar-
ently the level of taxation is low and people 
are happy. 

H.E. Jonathan Allen, British Ambassador to Bulgaria:

Investment opportunities in Bulgaria are great 

Major infrastructure 
projects 

Rehabilitation of the third-class road III-552 Tryavna–Ga-
brovo from km. 23+546 to km. 39+095 has begun. The overhaul 
of the section with a length of 14.5 km is funded by the Public 
investment program “Growth and Sustainable Development of 
the Regions”. Its cost is BGN 3.5 million. The symbolic first 
sod of the site turned the Minister of Regional Development 
Desislava Terzieva in the presence of the Chairman of Road 
Infrastructure Agency (RIA) Eng. Stefan Chaikov. 

 “The work on this project is another proof for the implemen-
tation of the new policy in the road sector to secure investment 
for rehabilitation of small roads. We continue to build motorways 
but we turn attention also to the second and third class network 
in small towns and villages,” said Terzieva.  

Vidin envisages investment for BGN 77 million to 2020 

In this issue we present the develop-
ment plan of the last city of the second 
level – Vidin, which was incorporated in the 
summer of 2013. The plan was prepared 
by DZZD “Center for integrated develop-
ment of Vidin”, which includes “Architec-
ture studio AMG” Ltd., “DB IntexArch” Ltd., 
“Geocad 93” Ltd., “Regioplan” Ltd., “Region 

Invest” Ltd. Vidin is the center of Northwest 
region for which is written a special strat-
egy for integrated territorial investment. 
The document is expected to be ready by 
the summer and the new approach will 
be applied for the first time in the current 
programming period. The objective is to 
provide growth and jobs for the poorest 
region not only at home but also in Europe. 
To emphasize the importance of its devel-
opment, the first external meeting of the 
government was precisely in Vidin. 

In comparison to the remaining eight 
cities of the second level IPGVR of Vidin 
is not as ambitious as the planned invest-
ments amount to BGN 77 million to 2020. 
Investments in the remaining eight cities 
start from BGN 310 million for Veliko Tar-
novo and reach BGN 782 million for Stara 
Zagora. The majority of the BGN 77 mil-
lion in Vidin will go to improving municipal 
and state office buildings, renovation of 
apartment blocks of flats and restoration 
of sports infrastructure. The project im-
plementation will begin in 2016 by which 
time should complete the major projects 
that are running at the moment – for the 
water cycle of the city and for the regional 
landfill. 

Projects for integrated water cycle of the city and 
construction of the regional landfill are the major sites 
underway in Vidin. They are realized by funds under 
Operational Program “Environment” 2007 - 2013. 

The cost of the water cycle is BGN 75 million and 
its implementation began in December 2013. Con-
struction will be realized in short terms and should be 
completed in February 2015. Extension and rehabilita-
tion of the water supply and sewerage system will be 
performed by union Panonia Aqua”. The cost of the 
contract with them is over BGN 44.3 million. Currently 
is ongoing construction work associated with pres-
sure sewerage. A new collector of sewage pumping 
station to the wastewater treatment plant is currently 
built.  Parallel to it is made a trench for plumbing from 
the sewerage to the pump station. Construction of the 
wastewater treatment plant worth over BGN 25 million 
will also begin soon. Contractor is DZZD “Pons– Vabag 
– Eco Vidin 2013” Sofia. Currently in Vidin there is no 
facility for wastewater treatment and now it is directly 
discharged into the Danube. 

The other major project is construction of the re-
gional landfill for nearly BGN 20 million. Its implementa-
tion will solve the problem of waste of 11 municipalities 

in the region – Vidin, Bregovo, Boynitsa, Kula, Gramada, 
Novo selo, Dimovo, Ruzhintsi, Belogradchik, Chuprene 
and Makresh, for the next 20 years. The selected site of 
the new landfill is in the locality Ramova livada, in a val-
ley southwest of the existing now landfill. Construction 
is envisaged of two cells on a total area of 22 hectares, 
as their capacity is 516,000 tons of waste. 

For design and construction is chosen DZZD “Union 
Landfill Vidin” with leading partner “Glavbolgarstroy”. 
The contract with them is for nearly BGN 12 million VAT 
excluded. At the moment is ongoing public contract for 
supply of machinery and equipment of the regional sys-
tem of waste management. The entire project should 
be completed by May 2015.  

Another project of national importance is construc-
tion of the speed road Vidin – Montana – Vratsa – So-
fia. Its implementation will have a positive impact on the 
development of the region due to the increased pas-
senger and freight stream. Moreover, this is expected to 
lead to increased investment interest. With funds from 
the previous programming period under the Operational 
Program “Transport” was made a preliminary design 
of the road from Ruzhintsi to Vidin by union “Via Plan 
– Burda” DZZD. They proposed three options for the 
route. Now has to be assigned the technical project. 
The ambition is by releasing funds from the operational 
program in the current programming period construc-
tion of the road to be included for funding. So far, this 
project is on the reserve list. 

Neikovtsi Dam project to be restarted 
with BGN 1.2 million She said that after the 

construction of Neikovtsi 
Dam would be provided 
uninterrupted water supply 
for 30,000 people in Cen-
tral Bulgaria. Initially it will 
supply Tryavna and Plachk-
ovtsi, with a population of 
nearly 15,000 inhabitants. 
The aim is to reduce the 
places with water regime. 

The  const ruc t i on  o f 
Neikovtsi started in 1978 
but was interrupted several 
times. In 2001 it was finally 
stopped. Terzieva said that 
after making the technical 
project will be clear what 
investments are needed to 
complete the facility. 

Inspection of the con-
struction site of Neikovtsi 
Dam is  implemented by 
Swiss company Stucky Ltd. 
After the study of the un-
finished dam wall is com-
pleted, the company will 
make the technical project 
of the site. The design was 
entrusted to the company 

by the Ministry of Regional 
Development (MRD) on 18 
March. The contract with 
it includes also the prepa-
ration of tender documen-
tat ion for select ion of a 
contractor to complete the 
dam. The contract term is 
15 months and its value is 
EUR 1.25 mill ion VAT in-
cluded. 

“The government wi ll 
seek sources of funding 
to start the construction of 
the dam and the treatment 
plant for drinking water to 
it. In the beginning we will 
re ly on the budget .  Our 
ambition is from the public 
investment program of the 
government “Growth and 
Development of the Re-
gions” next year to allocate 
greater resources to com-
bat aridity. The tender for 
selection of a contractor 
may be announced in the 
second half of 2015 while 
construction may begin in 
2016,” said Terzieva. 

The technical inspec-
tion of Neikovtsi Dam has 
begun. It is necessary to 
evaluate the state of the 
constructed part of the fa-
cility and to make the tech-
nical project for completion 
of the dam. For the design 
of the s i te are provided 
BGN 1.2 million. The tender 
for selection of a contrac-
tor will  be announced in 

The road between Tryavna 
and Gabrovo to be 
rehabilitated 
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Тенис

Борба Кеч

БСФЛ

GP Group – „Райкомерс” 5:4
Под звуците на химна на Шампионската лига едно-

временно започнаха GP Group – „Райкомерс”, „Борусия” 
(Дотмунд) – „Реал” (Мадрид) и „Челси” срещу ПСЖ. Дву-
боят от програмата на Ceresit БСФЛ беше не по-малко 
драматичен и интересен от четвъртфиналите в Шам-
пионската лига. Неслучайно на трибуните на „Зоната” 
имаше хора, които само от време на време „прескачаха“ 
до телевизорите в заведението, за да се информират за 
резултатите в Европа.

Пределно мобилизирани и добре екипирани, „джипи-
тата” намериха точната рецепта за излекуване на про-
тивника и се поздравиха с много важна победа, която ги 
изстреля към призовите места. Въпреки заряда и битка-
та на терена срещата беше изключително коректна, за 
което и двата отбора заслужават поздравления!

„Главболгарстрой” – „Париж Сен Гобен” 1:8
„Париж Сен Гобен” победи „Главболгарстрой” с кате-

горичното 8:1. Срещата беше равностойна само през 
първото полувреме, когато ГБС губеше само с един гол 
разлика. В края на това полувреме дойде и голът на Кра-
симир Тодоров („Сен Гобен”) и парижани се отправиха на 
почивката с предимство от 2:0. След подновяването на 
играта Борислав Александров (ГБС) си отбеляза авто-
гол, което сломи отбора и доведе до поредната тежка 
загуба. 

В Първа дивизия всички срещи бяха оспорвани,  

изпълнени с обрати и красиви моменти

„СК-13 Пътстрой” – СТХБ 1985 2:4
СХТБ 1985 нанесе първо поражение на „СК-13 Път-

строй”, побеждавайки трудно с 4:2. „Оранжевите” на два 
пъти бяха догонващи в резултата, но в рамките само 
на минута нанесоха двоен удар и след голове на Антон 
Салапиев и Мишо Димов решиха мача в своя полза. 

„Планекс Билд Юн.” – „Юроком 2000” 1:2
„Юроком 2000” постигна минимална, но много ценна 

победа над стабилно играещите „Планекс Билд”. Мачът 
беше изключително здрав, наситен с много единобор-
ства и оцветен с 3 жълти картона. Началото беше за 
„Планекс”, които рано поведоха с гол на Александър Стой-
чев, при който резултат дойде и антрактът. Второто 
полувреме беше за „Юроком 2000”, които с подкрепата на 
гръмогласната си агитка направиха пълен обрат и взеха 
всички точки от мача.

Капитанът на „белите” Цветелин Недялков вкара за 
1:1, а Жоро Чобанов отбеляза победното попадение. С 
постигнатия резултат „Юроком” събра 13 т. в актива 
си и е само на 3 т. от призовата тройка.

Страницата 
подготви 
Теодор Николов

„Челси” победи ПСЖ с 
2:0 на „Стамфорд Бридж” 
в четвъртфинален реванш 
от Шампионската лига и 
елиминира французите с 
общ резултат 3:3, но и гол 
на чужд терен.

Един от най-добрите 
и постоянни играчи в със-
тава на Жозе Моуриньо – 
Еден Азар, бе принудител-
но сменен още в 18-ата 
минута на двубоя. Замени-
лият го Андре Шюрле оба-
че се включи много добре 
и даде преднина на тима 
си в 32-ата минута след 
груба грешка в отбрана 
на парижани. 23-годишни-
ят германец бе оставен 
непокрит в наказателно-
то поле на гостите след 
изпълнение на тъч и вкара 
за 1:0. Лондончани започ-
наха ударно второто по-
лувреме с непрекъснати 
атаки и удари към врата-
та на Сиригу. ПСЖ, кой-
то игра без голямата си 

звезда Златан Ибрахимо-
вич, разчиташе предимно 
на контраатаки. При една 
такава четвърт час пре-
ди края на мача Кавани се 
озова сам срещу Чех, но 
стреля над вратата.

Моуриньо пусна в игра 
Демба Ба и Фернандо То-
рес в опит да спечели 
двубоя, което се оказа 
правилен ход. Демба Ба 
вкара в 87-ата минута, 
а парижани не успяха да 
отговорят, с което про-
пуснаха да се класират 
на полуфиналите в „лига-
та на богатите” за първи 
път от 1995 г.

В друг 1/4 -финален 
мач  от ШЛ „Боруси я ” 
(Дортмунд) игра прекрас-

но и победи „Реал” (Мад-
рид) също с 2:0, но отпад-
на от надпреварата след 
0:3 в Мадрид.

Ди Мария пропусна 
дузпа за „белия балет” 
в 17-ата минута, а мал-
ко по-късно Марко Ройс 
даде преднина на немци-
те. Отново Ройс в 37-ата 
минута удвои аванса на 

домакините, които бяха 
твърдо решени да не се 
дадат без бой въпреки 
негативния резултат 
от първата среща. През 
второто полувреме на-
правиха всичко възможно 
да вкарат трети гол и да 
пратят мача в продълже-
ния, но „Реал” оцеля и се 
класира за полуфиналите.

„Реал“ (М) за малко да изпусне шанса си

Пилотът на „Мерцедес” Люис Хамилтън спечели състе-
занието от третия кръг на шампионата във Формула 1 – 
Гран При на Бахрейн. Британецът беше най-бърз на пистата 
„Сахир“, изпреварвайки съотборника си Нико Розберг. Герма-
нецът потегли от полпозишън, но още на старта предаде 
лидерството на Хамилтън, който не го изпусна до края. Така 
очаквано тимът на „Мерцедес” затвърди доминацията си 
в квалификациите. До подиума стигна и пилотът на „Форс 
Индия” Серхио Перес. Четвъртата позиция пък зае Даниел 
Рикардо. Неговият съотборник Себастиан Фетел остана 
6-и, а между тях се нареди Нико Хюлкенберг с „Форс Индия”. 
Звездите на „Ферари” Фернандо Алонсо и Кими Райконен от-
ново се представиха незадоволително и останаха съответ-
но на 9-о и 10-о място.

Надпреварата не мина и без инциденти. Естебан Гути-
ерес със „Заубер” бе изхвърлен във въздуха от „Лотуса” на 
Пастор Малдонадо. Болидът му се превъртя, но за късмет и 
двамата се разминаха без наранявания. След втората поред-
на двойна победа за „Мерцедес” Нико Розберг остава начело 
в класирането при пилотите с 61 точки, а Люис Хамилтън 
го следва с 50.

Привърженици на „Челси”, най-вероятно от български произход, размахаха фланелка на 
Емил Костадинов пред огорчения поглед на Лоран Блан по време на двубоя от Шампионска-
та лига. Екипът се видя ясно точно до развълнувания треньор на гостите, който в този 
момент даваше указание за масова атака на вратата на „Челси”, тъй като отборът му 
се нуждаеше от гол, а вече течеше и добавеното време на срещата.

Блан със сигурност не е забравил 17 ноември 1993 г. Тогава Костадинов нанесе най-
тежкия удар във футболната история на Франция. Номер 7 вкара и двата гола за побе-
дата на България над „петлите“, която ги изхвърли от световното и прати там нашите.

Наставникът на „Реал” 
(Мадрид) Карло Анчелоти 
призна, че късметът е бил 
на страната на неговия 
отбор, за да се класира 
за следващата фаза. „Бе-
лият балет” загуби с 0:2 
от „Борусия” (Дортмунд) 
в реванша, като ита-
лианският специалист 

посочи, че се радва, че 
са се разминали само с 
толкова. „Определено сме 
щастливци, че стигаме 
полуфиналите. Но не сме 
доволни, защото страдах-
ме много. Особено през 
първото полувреме. Това 
беше една вечер на стра-
дание. Футболът е така – 

допускаш грешки, правиш 
подаръци на съперника и 
страдаш. Касияс направи 
няколко фантастични спа-
сявания. Много силен мач 
за него. Кристиано Ронал-
до ще бъде напълно готов 
за следващата фаза. Ще 
видим какво ще ни отреди 
жребият“, каза Анчелоти.

България за-
върши с 9 медала 
в трите стила на 
Европейското първенство по борба, след като в последния 
ден на шампионата във Вантаа (Финландия) нито един от 
тримата ни състезатели не успя да стигне до спор за от-
личията. Бившият световен и европейски шампион в класи-
ческия стил Христо Маринов (85 кг) започна с технически 
туш – 8:0 срещу Пападопулос (Гърция), а олимпийският, све-
товен и европейски шампион Алексей Мишин (Русия) се оказа 
непреодолимо препятствие за него – 0:3.

На полуфиналите руският борец претърпя поражение и 
Маринов не успя да продължи в репешажите за бронза. В 
кат. до 75 кг Илиян Георгиев бе туширан още на старта от 
молдовеца Беслиега. В следващия кръг съперникът му падна 
и българското участие завърши. Дебютантът Даниел Алек-
сандров (80 кг) след две срещи също отпадна. Той стартира 
с успех срещу представителя на домакините Аландер с 3:1 и 
падна от грузинеца Чикарадзе – 6:8. Противникът му загуби 
на полуфинала и така Александров не получи втори шанс. От 
шампионата във Финландия българските борци се връщат 
с две титли – на Станка Златева и Александър Костадинов, 
сребро на Любомир Димитров и бронз на Тайбе Юсеин, Джа-
нан Манолова, Мими Христова, Виктория Бобева, Борислав 
Новачков, Мирослав Киров.

Грабнаха 
девет ме-

дала в три-
те стила 

във Вантаа

Българският кечист Ми-
рослав Бърняшев най-сетне 
дебютира в шоуто „Пър-
вична сила” на Световната 
федерация. Родният боец 
показа своите качества на 
ринга само ден след юби-
лейното 30-о издание на 
„Кечмания”. Миро направи 

на пух и прах противника си Зак Райдър в зала „Смути 
Кинг Сентър” в Ню Орлианс.

Мачът продължи под 2 минути, като Райдър успя да 
удари само веднъж нашето момче. След серия от ритни-
ци българинът спечели двубоя с хватката си за предава-
не – The Accolade (прев. от англ. „Похвалата”).

Публиката посрещна Миро с овации, въпреки че об-
разът му е на „лош герой”. През по-голямата част фе-
новете скандираха неговото име. Веднага след дебюта 
анализаторите започнаха да му предричат бляскаво 
бъдеще.

Българската тенисистка Цветана Пиронкова от-
падна във втори кръг на турнира в полския град Като-
вице след загуба с 2:0 сета срещу състезаващата се 
за Израел Шахар Пеер. Българката бе поставена под 
номер 8 в основната ранглиста на турнира, но изигра 
много слаб мач срещу 90-ата в света, губейки двата 
сета, съответно с 2:6 и 1:6. Тя допусна цели 7 пробива 
и спечели само един от геймовете, в които сервираше.
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Людмил Митакев

„Започна като интерес, превърна се в 
страст, после прерасна в обсебване“. При-
знанието е на Питър Мълин – собственик 
на една от най-големите частни колекции 
от класически френски автомобили. Той е 
част от малък клуб, в който участват близо 
100 души. Колекционерите разполагат с дос-
татъчно пари, за да пазаруват най-скъпите 
класически коли, а понякога и да правят из-
ключително добър бизнес с тях. 

Предизвикват дори авторитети като 

салона в Париж

Основателят на автомобилния музей 
„Мълин” в Южна Калифорния има фирма за 
управление на финансови активи. Любовна-
та му авантюра с френските автомобили 
започва в момента, в който вижда един мо-
дел преди четвърт век. Това е 1948 Delahaye 
135 MS, а колата е в календар с редки ав-
томобили. „Това беше най-впечатляващото 
произведение на изкуството, скулптура, 
инженерен проект, който някога съм виж-
дал. Всъщност нищо не знаех за френските 
автомобили, но останах впечатлен“, спом-
ня си той. Една година по-късно се сдобива 
и с първата си класическа кола – Talbot Lago 
T26 Record от 1948 г. Днес вече има 140 
автомобила и хвърля ръкавицата на предиз-
викателството към артдеко автосалона в 
Париж. В хангара му се намира и червено-
черното купе от 1938 г. Bugatti Type 57C 
Atalante, което е проектирано от сина на 
основателя на компанията Жуан Бугати. 
„Обичам всички френски автомобили, но 
тази ми е любимата марка”, казва Мълин. 
Миналата година той придоби за 30 млн. 

долара Bugatti Type 57SC 
Atlantic от 1936 г. Това е 
най-високата сума, да-
вана някога за кола. Тя 
е с 2 млн. долара повече 
от предишния ценови 
рекорд. Същото Bugatti 
е било продадено през 
1971 г. за 59 хил. долара. 
Шеметната стойност 
се дължи на факта, че 
от тази серия са произ-
ведени едва 3 автомо-
била, само 2 от които 
все още са в движение. 
Едната е колата на Мъ-
лин, а другата принадле-
жи на модния дизайнер 
Ралф Лорън.

Страстта обединява артисти, финан-

систи, рок звезди

Страстта обединява, но богатите ко-
лекционери не следват традиции. Например 
комедиантът Джери Зайнфелд събира коли 
с марката Porsche, а Джим Гликенхаус – ин-
веститор на Уолстрийт, е почитател на 
Ferrari. В кръга на Мълин е и британският 

радиоводещ Крис 
Еванс, който плати 
10,9 млн. долара за 
Ferrari 250 GT SWB 
California Spyder 
от 1961 г., при-
надлежало на хо-
ливудския актьор 
Джеймс Кобърн.

Колекционери-
те наливат пари 

в пазара на класически автомобили как-
то никога досега. Това кара цените на 
най-известните модели на Bugatti, Ferrari, 
Mercedes-Benz и Rolls-Royce да скачат до 
небето. Любителите се впечатляват от 
бляскавия външен вид на колата, кожени-
те салони, бързата скорост, двигатели-
те, в които обикновено има повече от 
200 конски сили, известните бивши соб-
ственици, дори и от вероятната бъдеща 
възвръщаемост, на която могат да раз-
читат. Срив на пазара на ценни книжа е 
възможен всякога, затова инвеститорите 
търсят устойчиви активи и се обръщат 
към редките коли – често на цена над 1 
млн. долара. В момента тези бижута пра-
вят луди пари, твърдят специалистите. 
Пазарът на редки и колекционерски ав-

томобили обаче е доста рискован. Онези, 
които купуват колите не заради любовта 
си към тях, а само заради печалбата, се 
сблъскват с редица трудности, преди да 
направят печалбата си. Борбата започва 
от определянето на справедлива цена до 
намирането на купувач, който да е сигу-
рен, че не му продават добре ремонтиран 
и тунингован модел, много приличащ, но 
съвсем не оригинален, твърди Гликен хаус. 
Добър пример за рисковете е случаят 
с четириместното Ferrari 250 GTE от 
1960 г. През 1990 г. цената на колата се 
качва до 250 хил. долара от 30 – 40 хил. 
три години по-рано, разказва друг член 
на клуба на Мълин. Впоследствие пада до 
50 хил., преди отново да скочи до 100 хил. 
през последната година. 

„Бизнесът с покупко-продажбата на кла-
сически коли е огромен и професионалните 
продавачи ще ви кажат всичко, което искате 
да чуете”, казва Гликенхаус, в чиято колекция 
влизат 7 модела на Ferrari. „За обикновения 
човек това не е добра форма на инвести-
ции”, съветва той. Но както се и очаква, съ-
основателят на инвестиционната компания 
Glickenhause & Co, която управлява 1,3 млрд. 
долара, така и не мисли да се откаже от скъ-
пата си прищявка.
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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:

ИНТЕРВЮ
  

 
Област Враца

Д-р Пламен Славов – председател 
на парламентарната Комисия по 
вероизповеданията и парламентарна етика 

МАРШРУТИ
Коломбо – 
уникална история 
с дъх на канела 

Най-често опитите са с 
ретро автомобили

Ferrari 250 GT SWB California Spyder – 

едно ферари с цвят червен

Предизвикателствата пред 

ретро салона в Париж

С тази кола 

започва флиртът 

на Мълин с 

френските 

автомобили

Цената 

на возилото 

е вписана 

в Книгата 

на Гинес
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В следващия брой очаквайте
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СУДОКУ

За начинаещи

За напреднали

Отговори от предишния брой

Лесно Трудно

Забавен кадър

Попълнете празните полета, така че всеки ред, всяка колона и 

всяко тройно квадратче да съдържа цифрите от 1 до 9.

Виц  Бисери от кухнята

Адвокат казва  
на клиента си,  
обвинен в убийство:
- Имам за теб две новини - 
добра и лоша.
- Давай лошата най-напред.
- Кръвната ти проба  
е излязла, съвпада с тази  
от кръвта на мястото  
на убийството.
- А добрата?
- Нямаш проблеми с кръвната захар.

Оздравителни 
адреси

***
В НОИ 

разширяват 
писъка 

от услуги
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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 „Адмирал” – 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.


