
ИЗДАНИЕ НА КАМАРАТА НА СТРОИТЕЛИТЕ В  БЪЛГАРИЯwww.vestnikstroitel.bg
www.ksb.bg

Брой 16, година VI, 18 април 2014

www.leo-bg.com

Свилена Гражданска
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Камарата на строителите в България ще излезе със 
становище за преразглеждане на проекта за изграждане 
на 15 км тунел на лот 3 на АМ „Струма“. Това решиха 
членовете на разширения Управителен съвет на КСБ на 
заседание във Вършец по предложение на председате-
ля на УС на КСБ инж. Светослав Глосов. Съоръжението 
между Крупник и Кресна е с индикативна стойност от 
1,1 млрд. лв. Според инж. Росен Колелиев, председател 
на секция „Инженерна инфраструктура“ към КСБ, е необ-
ходима дискусия по различните решения за изграждане 
на магистралния участък. По думите му трябва да се 
обсъдят всички възможности от 15 км съоръжение до 
строителството на няколко по-къси тунела. Темата ще 
бъде разисквана и на организираната от Българска бран-
шова камара „Пътища“, Сдружение „Българска браншова 
асоциация пътна безопасност”, „Сдружение на пътните 
инженери и консултанти”, сдружение „Българска асоци-
ация интелигентни транспортни системи“, Универси-
тета по архитектура, строителство и геодезия и КСБ 
кръгла маса. Тя ще се проведе на 17 април от 11,30 ч в 
сградата на УАСГ.

ИНТЕРВЮ
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Лот 3.2 може 
да се изпълни, без 
да се строи тунел

Апликационната 
форма беше одобрена 
с дълъг тунел

Още веднъж за Кресна

ФОРУМ
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Увеличихме 
държавната субсидия 
за вероизповеданията 
на 3,5 млн. лв.

Д-р Пламен Славов, 
председател на Комисията 
по вероизповеданията и 
парламентарна етика в НС:

Николай Иванов, 
председател на УС на ББКП:

Асен Антов, изп. директор 
на НК „Стратегически 
инфраструктурни проекти”:

Проф. д-р инж. Добрин Денев

Честит
Великден!
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ОЧИТЕ НА СЪВЕСТТА

Бай Христо беше бояджия, известен 
с майсторлъка си във всичките околни 
високопланински селца. Клиентелата му 
бе толкова многобройна, че на моменти 
при него се чакаше ред по списък. Най-дъ-
лъг беше листът около Великден, когато 
времето се затопляше и всеки правеше 
пролетно почистване и освежаване на 
къщите.

В навечерието на големия християн-
ски празник по график бай Христо боядис-
ваше фасадата и на малкото параклисче 
над селото. Площта не беше голяма и 
майсторът плануваше да мине две „ръце” 
фасаген до обяд, за да може след това 
да слезе в съседното село, където пък 
имаше да белосва една от най-старите 
достолепни къщи…

Приоритет за него беше домът, чи-
ито собственици бяха семейство чуж-
денци. За храма бай Христо нямаше да 
вземе никакви пари, защото бе решил 
да направи благотворителен жест за 
празника. Но от чуждоземците щеше 
да получи надница в евро. Затова, дока-
то работеше на параклиса, майсторът 
започваше да нервничи, тъй като време-
то напредваше, а първата ръка фасаген 
съхнеше бавно заради облачното време. 
В един момент бай Христо се изкуши да 
направи компромис и да остави фасада-
та на параклиса само с едно минаване. 
Какво пък, клисарят, който се грижеше за 
Божията обител, беше възрастен и недо-

виждаше и въобще нямаше да забележи, 
че белият цвят не е толкова плътен, кол-
кото трябва.  

Но точно когато беше готов да си 
тръгне, без да си е свършил докрай ра-
ботата, бояджията срещна погледа на 
разпнатия Христос, който беше изогра-
фисан на стената над входа на паракли-
са. Дали беше от самовнушение или от 
притъмнялото облачно небе, или от нещо 
друго необяснимо, но на майстора му се 
стори, че Исус го гледа изпитателно, ся-
каш казва както някога, в библейско вре-
ме: „Отче, прости им, те не знаят какво 
вършат!” 

Този поглед го стресна и той обър-
на очи настрани, където тихо, с блага 
усмивка се беше приближил клисарят. 
Доверчивата простодушна усмивка на 
стария човек, който дори го похвали, че е 
свършил работата много добре - напълно 
го довърши. 

Бай Христо не знаеше накъде да пог-
ледне от срам, затова вдигна очи нагоре, 
където един слънчев лъч разкъсваше чер-
ните облаци. Скоро всички облаци се раз-
несоха, напече и едната „ръка” засъхна, 
така че бояджията успя да мине втори 
път фасадата на параклиса. 

   
От тухларната 

Петър Донкин

Тухла четворка

www.tondach.bg    

TONDACH®

Мирослав Еленков

От стъпването си в 
България в края на 2004 г. 
до момента ЧЕЗ са внесли 
над 2,3 млрд. лв. в българ-
ската икономика. Това 
стана ясно по време на 
семинар на ръководство-
то на компанията с жур-
налисти. От тях над 1,6 
млрд. лв. са постъпили в 
бюджета под формата на 
данъци, преки инвестиции 
за закупуването на ТЕЦ 
„Варна” и трите електро-
разпределителни дружес-
тва в Западна България. 
Отделно са вложени над 
771 млн. лв. в модернизира-
не и разширяване на мре-
жите, в подобряването на 
обслужването и в произ-
водството. Благодарение 
на направените инвести-
ции до момента от ЧЕЗ са 
подменили 20 хил. км от 
мрежата. Изградени са 
1827 нови трафопоста. 

Регулаторният одит 
на „ЧЕЗ Разпределение”, 
извършван от ДКЕВР, до 
момента не е установил 
пропуски, които да зас-

трашават сигурността 
на енергийната система, 
съобщиха от компанията. 
„Забележките най-често 
са за състояние на мазил-
ка, номерация на стълбове 
и трафопостове, необхо-
димост от подрязване на 
трева и дървета“, посочи 
Стефан Апостолов – из-
пълнителен директор на 
„ЧЕЗ Разпределение”. Оди-
тът е започнал от начало-
то на 2014 г. и е за пери-
ода от 1 юли 2008 г. до 30 
ноември 2013 г. 

От общо 127 конста-
тивни протокола 95 не 
засягат качеството на 
доставките, като от тях 
47 се отнасят за външния 
вид на съоръженията. Ком-
панията спазва и 31-днев-
ния график за отчитане на 
електромерите.

„Одитът на ДКЕВР 
трябва да приключи до 30 
април. Проверката обхва-
ща и т.нар. SLS договори 
(аутсорсинг на дейности), 
което е широко използва-
на в големите енергийни 
компании практика“, обяс-
ни Апостолов. Той добави, 

че не трябва тази практи-
ка да се изважда от кон-
текста на дейността на 
компанията.

„Това е трета поред-
на одитна проверка на 
регулатора и аз нямам 
абсолютна никакво при-
теснение, че лицензът на 
компанията за дейността 
разпределение е под някак-
ва заплаха”, коментира в 
отговор на въпрос Петър 
Докладал – регионален ме-
ниджър на ЧЕЗ за България.

Стефан Апостолов 
съобщи, че по приключила 
проверка на Агенцията 
за държавна финансова 
инспекция (АДФИ) на над 
30 процедури за избор на 
изпълнители по ЗОП екс-
пертите са констатирали 
едва четири дребни адми-
нистративни пропуска.

От ЧЕЗ подчертаха, че 
според експертни оценки, 
за да се постигне жела-
ното европейско качест-
во на услугата в Западна 
България в оптимални 
срокове, трябва да бъдат 
влагани по 150 млн. лв. го-
дишно в мрежата.

Изградени са 1827  трафопоста
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Скъпи колеги! 

Само след ден ще се поздравим с думите  
„Христос воскресе“ и ще получим от близки и при-
ятели отговора „Воистина воскресе“. Възкресение 
е празник на надеждата, че идва едно по-добро и по-
благодатно  време. 

Точно в полунощ в събота срещу неделя небесни-
ят огън от Йерусалим ще бъде разнесен и с камба-
нен звън ще се извести възкръсването на Божия Син. 

Позволете ми от мое и от името на Управи-
телния съвет на КСБ да ви поздравя с един от 
най-светлите християнски празници. Пожелавам ви 
здраве - на вас, на близките ви, на приятелите и ко-
легите, с които вървите по нелекия път на изграж-
дане на нова България. 

Инж. Светослав Глосов

Председател на УС на КСБ

ОТ СКИЦА-ВИЗА
ДО РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ

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

 Оценка на съответствието 
 Строителен надзор  
 Инвеститорски контрол  
 Енергийна ефективност 
 Оценки 

Цанка Атанасова – 
член на УС на КСБ, 
  18 април

Петя Петрова – 
председател на ОП на КСБ - Ямбол,  
   19 април

Христос 
воскресе!

Елица Илчева

До 30 април се удължава срокът за пред-
ставяне на проектни предложения по две 
покани от Програма БГ08 „Културно наслед-
ство и съвременни изкуства”, информираха 
на специална пресконференция в Археоло-
гическия музей министърът на култура-
та Петър Стоянович и представители на 
Посолството на Норвегия у нас. „Целта е 
да се осигури прозрачност и публичност и 
да се даде възможност да се подготвят 
по-качествени предложения, разработени 
според насоките за кандидатстване“, под-
черта министърът.

Стефан Георгиев – зам.-директор на 
Дирекция „Проекти” в МК, представи въз-
можностите, които предоставя БГ08, и 
информира, че подадените предложения до 
момента са над 10. В същото време еки-

Десислава Бакърджиева

Д ад о х а  с т арт  н а 
строителството на но-
вия Брегови център за уп-
равление на корабния тра-
фик в Бургас. Обектът 
се реализира по проект 
„Информационна систе-
ма за управление трафи-
ка на плавателни съдове 
(VTMIS) – фаза 3”, финан-
сиран по Оперативна про-
грама „Транспорт”. Първа 
копка на трафик кулата 
направи зам.-министърът 
на транспорта, инфор-
мационните технологии 
и съобщенията Петър 
Киров заедно с кмета на 
община Бургас Димитър 
Николов и генералния ди-
ректор на Държавно пред-
приятие „Пристанищна 
инфраструктура” Ангел 
Забуртов.

„С реализирането на 
проекта ще повишим без-
опасността на корабопла-
ването. Той ще допринесе 
за опазването на морето 
от замърсяване. Освен 
това ще окаже влияние и 
за намаляване на админис-

тративната тежест при 
посещаването на българ-
ските портове от чужди 
кораби чрез изграждането 
на единното електронно 
гише”, посочи зам.-минис-
търът.

Инвестицията е за 
1 796 000 лв. Центърът 
ще се реализира на Тер-
минал 1 на пристанище 
Бургас. Сградата ще е 
четириетажна и с раз-
гъната застроена площ 
1000 кв. м. Архитектурата 
на обекта е съобразена с 
тази на Морската гара в 
Бургас, която се намира в 

близост. Проектирането, 
строителството и обза-
веждането е възложено на 
консорциум „Мидия – Ди-
ана Комерс”. В обедине-
нието влизат „Мидия” АД и 
„Диана Комерс – 1” ЕООД. 
Очаква се трафик кулата 
да бъде завършена през 
ноември 2014 г.

Центърът за управ-
ление и информационно 
обслужване на корабопла-
ването ще осъществява 
наблюдение за спазване на 
системата за движение в 
морските пространства 
на България. Освен това 

ще бъдат подобрени усло-
вията за търсене и спася-
ване при бедствия.

Нов брегови център 
за управление и инфор-
мационно обслужване на 
корабоплаването ще има 
и във Варна. Той също 
се реализира по проект 
„Информационна систе-
ма за управление трафи-
ка на плавателни съдове 
(VTMIS) – фаза 3”. Трафик 
кулите във Варна и Бур-
гас ще работят в пълна 
комуникационна съвмес-
тимост, след като бъдат 
построени.

Обектът трябва да е готов през ноември 2014 г.

„През новия програмен пери-
од 2014 – 2020 г. е необходимо 
да се засили транснационал-
ното сътрудничество“, заяви 
министърът на регионалното 
развитие Десислава Терзиева на 
неформална среща с колегите 
си от Вишеградската четворка 
и Румъния. 

Според нея са необходими по-
вече усилия и за формулиране на 
пространствени перспективи и 
конкретни мерки за подобряване 
на условията в трансгранични-
те периферни райони, които се 
характеризират с демографски, 
социални и екологични проблеми. 

Като възможни действия 
в тази насока министърът 
очерта подобряването на съ-
трудничеството между ин-
ституциите, изготвянето на 
пространствени анализи и раз-
работването на секторни стра-
тегии за развитие на туризма, 
осигуряването на транспортна 
свързаност, обновяването на 
населените места в селските 
райони и др. „В този контекст 
ще продължим да работим с Ру-
мъния по съвместната програ-
ма за трансгранично сътруд-
ничество за 2014 – 2020 г.“, 
подчерта Терзиева. 

Министър Десислава Терзиева: 

път на програмата е засипан от въпроси на желаещи 
да кандидатстват.

На 17 февруари 2014 г. Министерството на култура-
та обяви прием на проекти по 5 мерки. По програмата 
се осигуряват средства за консервация на културното 
наследство и насърчаване на многообразието в изку-
ството. Тя е на обща стойност близо 16 млн. евро и се 
съфинансира по механизма на Европейското икономиче-
ско пространство 2009 – 2014 г. 
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4000 Пловдив, ул.  „Хр. Ботев “ № 92 В, 
тел.: (+359 32) 588 658; 658 631; факс: 655 124
е-mail : ek@kofragna-bg.com 
4003 Пловдив, бул. „Дунав“ № 77 
тел.: (+359 32 ) 955 178; 965 765; факс: 965 766
е-mail : zek@kofragna-bg.com 

„КОФРАЖНА ТЕХНИКА“ АД

Сертифициран 
по ISO 9001 - 2008

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

 Рамкови алуминиеви и стоманени кофражи
 Подпорни скелета и телескопични 
подпори

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

 Парапетни стойки за обезопасяване на 
плочи

 Едностранни кофражи
 Кофражни аксесоари

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ модерни технологични 
решения за изпълнение на:

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

Всички 264 общини са получили въп-
роси от Министерството на инвести-
ционното проектиране за това как биха 
участвали в изграждането на социални 
жилища. Търси се и мнението на бизнеса. 
След като се анализират дадените от 
тях отговори, ще се уточни формата на 
сътрудничество с държавата по този 
проект.  Това съобщиха от ведомство-
то. 

Концепцията, за която има яснота 
към момента, предвижда държавата да 
предоставя безвъзмездно терени или 
нисколихвени кредити за строителство, 
като за целта се предвижда създаване-
то на финансов фонд. Негови източници 
ще са безвъзмездни субсидии, безлихвени 
или нисколихвени кредитни линии, даре-
ния, такси и постъпления от данъци и др. 
Не е посочен срок за неговото създаване. 

Частният сектор  ще  участва в из-
граждането, управлението и поддържа-

нето на социалния жилищен фонд, като 
инвестира собствени средства, срещу 
което получава определени права. Домо-
вете ще бъдат построени не само в Со-
фия и в градовете, в които има прираст 
на населението и икономически растеж, 
но и в други селища на територията на 
страната. 

Все още няма яснота по регламента 
за ползване на социалните жилища. Иде-
ята на министерството е обаче да се 
предоставят облекчени условия за нас-
таняване на всички нуждаещи се групи 
от обществото - младежи, семейства 
с ниски доходи, възрастни хора и други 
лица в неравностойно положение.

Визията на ведомството за създа-
ването на този фонд е основана на ев-
ропейската практика, която предвижда 
това да става чрез съвместни инвес-
тиционни инициативи между общините, 
държавата и частни инвеститори.

Десислава 
Бакърджиева

Въведоха в експлоа-
тация модернизираната 
железопътна отсечка 
Михайлово – Калояновец. 
Обектът беше официал-
но открит от министъра 
на транспорта, инфор-
мационните технологии 
и съобщенията Данаил 
Папазов и генералния ди-
ректор на Национална 
компания „Железопътна 
инфраструктура” инж. 
Милчо Ламбрев. На це-
ремонията присъстваха 
и зам.-министрите на 
транспорта, информа-
ционните технологии и съ-
общенията Петър Киров и 
Антон Гинев.

„Михайлово – Калояно-
вец е втората жп линия, 
която издаваме по Опе-
ративна програма „Транс-
порт” (ОПТ). Ремонтът 
по трасето е изпълнен по 
позиция 1 на проект „Реха-
билитация на железопът-
ната инфраструктура 
по участъци на жп линия 
Пловдив – Бургас”. Надявам 
се до края на годината да 
успеем да завършим и дру-

гите два големи обекта по 
трасето Пловдив – Бургас 
и заедно с проектите от 
новия програмен период да 
постигнем пълно модерни-
зиране на линията София 
– Бургас”, заяви министър 
Папазов.

По думите на инж. 
Милчо Ламбрев, линията 
Пловдив – Бургас е със 
статут на жп магистра-
ла и има ключово значение 
за България. Тя е част от 
Коридор 8 и Трансевропей-
ската железопътна мрежа 
и е с разгъната дължина 
292 км. 

Обновеният участък 
Михайлово – Калояновец 
обхваща 10,7 км двой-
на електрифицирана жп 
линия .  Строителните 
дейности са включили 
подновяване на горното 
строене на железния път 
– релси, траверси и ба-
ластова призма. При из-
пълнението на обекта са 
подобрени пресичанията 
на пътната мрежа с желе-
зопътната линия в зоната 
на прелезите между гари-
те Михайлово и Калояно-
вец и в гара Калояновец. 
Настилките и на двата 

Министър Папазов лично връчи Акт 16 на обекта на инж. Милчо Ламбрев

Подобрена е естетиката 
не само на сградите, но 
и на околните простран-
ства. Пероните за път-
ници и тротоарите около 
приемните на гарите са 
с изцяло нови настилки. 
Изградени са и подходи 
и рампи за използване 
от лица с намалена под-
вижност. Контактната 
мрежа по железопътната 
отсечка е изцяло обнове-
на. Средната скорост на 
движение по трасето пре-
ди започването на строи-
телните дейности е била 
около 60 км/ч. С модерни-
зиране на линията влако-
вете могат да достигнат 
движение до 160 км/ч.

Ремонтните дейнос-
ти на железопътната 
отсечка Михайлово – Ка-
лояновец са изпълнени от 
„Джи Си Еф – СК-13 – Трейс 
Рейлуейс Консорциум” за 
35 582 812 лв. Стойност-
та на договора за надзор 
е 11 872 206,72 лв., който 
е осъществен от ДЗЗД 
„Етаконс – Вито Прато”.

Обектът е рехабилитиран по ОПТ

Предстои мащабен ре-
монт на железопътната 
гара в Шумен. Плановете 
за модернизацията на ком-
плекса бяха оповестени от 
Националната компания 
„Железопътна инфраструк-

Спирката в Мадара придоби нов облик

тура” (НКЖИ) по време на 
пресконференция в града. 
На срещата с медиите от 
компанията представи-
ха бъдещата си дейност 
в региона. В събитието 
взеха участие инж. Пен-
чо Събев – директор на 
поделение „Управление на 
движението на влаковете 
и гаровата дейност” – Гор-
на Оряховица, инж. Вълчо 
Тодоров – ръководител на 
„Район Шумен”, инж. Геор-
ги Ангелов – началник-цен-
тър.

По предстоящия про-
ект за рехабилитация 
ще бъдат изградени два 
пътнически асансьора в 
подлеза на гарата, нови 
пешеходни алеи и подно-
вяване на ландшафта. С 
извършване на предвиде-
ните ремонтни дейности 
комплексът ще придобие 
съвременен вид, напълно 
отговарящ на европейски-
те изисквания.

По време на събитието 
стана ясно, че е приклю-
чила реконструкцията на 
жп спирка Мадара. НКЖИ 
е изградила новото съоръ-
жение със собствени сред-
ства, за да се подобри об-
служването на пътниците 
и да се осигурят по-добри 
условия за извършването 
на комбинирани превози до 

Мадарския конник и Плис-
ка. За лесно и безопасно 
слизане и качване на път-
ниците е построен 100 м 
перон, изградени са рампи 
за лица с намалена под-
вижност и са монтирани 
перонни навеси с дължина 
20 м. По цялото протеже-
ние на перона е издигнат 
стоманен парапет.

прелеза са заменени с 
нови, от еластичен тип. 
Ремонтирани са пътните 
подходи към съоръжения-

та, както и настилките 
на съседните коловози в 
гара Калояновец. Извър-
шен е външен и вътрешен 

ремонт на приемните 
здания на гарите, отго-
варящ на изискванията за 
енергийна ефективност. 

Снимка авторът
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Най-сериозните открити нарушения по програмата са в провежданите 
обществени поръчки, съобщи зам.-министър Явор Гечев

Мирослав Еленков

Националната ловно-рибарска органи-
зация – Съюз на ловците и риболовците 
в България, излезе със становище против 
предложените промени в Закона за огне-
стрелното оръжие, боеприпасите и пи-
ротехническите изделия (ЗООБПИ). Това 
стана ясно на пресконференция, на която 
от сдружението изложиха мотивите, пора-
ди които не подкрепят измененията. Спо-
ред тях последният вариант на ЗООБПИ е 
приет сравнително скоро – през 2010 г. и 
не са съгласни с предложеното механично 
съкращаване на срока на разрешителното 
за притежание на ловно оръжие от сегаш-
ните 5 на 3 години. „Намаляването на пери-
ода не би гарантирало, че притежателят 
на документа ще остане здрав психически. 
В тази връзка предложените промени няма 
да доведат до повишаване ефикасността 
на контрола” заяви Иван Петков – председа-
тел на УС на НЛРО – СЛРБ. Той е на мнение, 
че подобна мярка ще затрудни администра-
тивно около 130 000 ловци.

Елица Илчева

Обществените поръчки, при които 
са установени нарушения, са в основа-
та на забележките, които има Евро-
пейската комисия към разплащането 
на 396,1 млн. евро по Програмата за 
развитие на селските райони (ПРСР) 
2007 – 2013 г. Това заяви зам.-минис-
тър Явор Гечев на пресконференция в 
Министерството на земеделието. Той 
посочи примери за поръчки, спечелени 
със 100-годишни гаранционни срокове и 
занижени цени. 

„На този етап обаче никой не може 
и няма право да казва, че има загуби или 
спиране на пари по Програмата за раз-
витие на селските райони“, бе катего-
ричен Гечев, който добави, че държава-
та ще брани докрай всеки лев. 

Експертите от Брюксел са критику-
вали авансовите плащания към общини с 
проекти, защото платените средства 
са били повече от сумите след прове-
дени търгове. Одитният доклад на ЕК, 

в който са фиксирани близо 
400 млн. евро, обхваща пе-
риода 2012 – 2013 г. Парите 
са разплатени първо от 
бюджета, впоследствие и 
от Брюксел и в момента са 
обект на счетоводно урав-
няване на сметките. Докла-
дът е внесен на заседание 
на Комисията по развитие 
на селските региони в сря-
да, 16 април. 

По думите на зам.-министъра, в 
момента се изпращат различни доку-
менти в Брюксел, така че да не бъде 
загубено и 1 евро от тези средства. 
Стана ясно, че проверките, които ЕК 
трябва да извърши, могат да продъл-
жат и 2 години и по този начин бюдже-
тът на страната за тази година не е 
застрашен. 

Почти по същото време говори-
телят на Комисията по въпросите на 
селското стопанство Роджър Уейт по-
твърди, че Европейската комисия не е 

спирала плащания за България по ПРСР. 
Упреци към страната ни обаче са 

отправени и заради проекти за разви-
тие на туризма, защото 180 кандидати 
са поискали да купуват луксозни яхти и 
джипове с европейските пари. Пристиг-
нало е писмо от Европейската комисия, 
с което се уведомява, че тези разходи 
няма да бъдат признати. Това означава, 
че в по-голямата част от случаите дър-
жавата ще трябва да плати с „народни 
пари” за закупените от бенефициенти-
те превозни средства.

П р е з  п о с ле д н и т е 
години строителният 
бранш в България зависи 
от обществените по-
ръчки. 90% от тях са фи-
нансирани по европейски 
програми. За съжаление 
средствата не могат да 
се усвоят от общините, 
защото често се случва 
да им се налагат финан-
сови корекции. Задълже-
нията на местните вла-
сти към строителите се движат между 130 и 170 
млн. лв. Това рязко влияе и на работните места в 
брашна. През 2008 – 2009 г. в сектора са работили 
около 400 000 души, а в момента те не са повече 
от 150 000. Проблемът идва и от фак та, че много 
проекти се започват, но при липса на разплащане 
в края те не могат да бъдат довършени – това 
рефлектира върху разплащанията към строител-
ните фирми и съответно води до фалит на много 
от компаниите. Проблемът стои на дневен ред от 
дълго време и трябва да бъде решен във възможно 
най-кратки срокове.

Необходимо е да въведем типови договори, така 
че те да бъдат еднакви за отделните видовете 
процедури. Не е реално процедура, която е минала 
през 5 – 6 контролни органа, след време да полу-
чи финансови корекции, които да са за сметка на 
общините и да се отразят на разплащането със 
строителите.

„Категорично не сме съ-
гласни с начина на налагане 
на корекции по Оперативна 
програма „Околна среда“. 
Това заяви на брифинг в 
парламента кметът на 
Столичната община Йор-
данка Фандъкова. Нейният 
коментар бе по повод нало-
жените на София санкции 
по 7 проекта, които се изпълняват по програмата. 

„Цялата им документация е преминала през нивата на 
предварителен контрол, включително процедурите по тези 
проекти са жалени в Комисията за защита на конкурен-
цията. Някои от тях са минали и през Върховния админи-
стративен съд. При два от тях през 2012 г. беше извършен 
одит от Европейската комисия”, обясни Фандъкова. „Ние ще 
оспорим тези заключения, няма как да се съгласим с тях”, 
добави още тя. 

Кметът на София подчерта, че задължително трябва 
да има непрекъснат контрол на процедурите. „Аз съм за 
това и съм спокойна даже когато се обжалват проце-
дурите, защото така получавам становището на ком-
петентните инстанции в България”, обясни Йорданка 
Фандъкова.

Йорданка Фандъкова, 
кмет на Столичната община:

„Южният газов коридор гаран-
тира доставки на допълнителни 
количества газ в Европа.” Това каза 
министърът на енергетиката на 
Азербайджан Натиг Алиев при среща 
с премиера на България Пламен Оре-
шарски. „Започната е огромна рабо-
та в находището Шах Дениз, което 
през 2018 – 2019 г. ще донесе още 
около 10 млрд. куб. м газ“, подчерта 
Алиев. По думите му, това дава въз-
можност да се реши и въпросът с 
доставките за страната ни.

Той посочи също, че има раз-
лични възможности и перспективи 
за газовата индустрия в България, 
като например развитието на ин-
фраструктура. Министърът на ико-
номиката и енергетиката Драгомир 
Стойнев, който участва в разговора, 
заяви, че срещата е изключително 
важна за изпълнението на една от 
най-основните политики на прави-
телството, а именно диверсифика-
цията на източниците на енергий-
ни ресурси за страната. „В тази 
политика Азербайджан се явява ос-
новен партньор“, допълни министър 

Стойнев. Той напомни, че след отпа-
дането на проекта „Набуко” се взе 
решение за реализация на проекта 
ТАП – основна част от Южния газов 
коридор. „Българското правителство 
веднага предприе конкретни дейст-
вия. През септември 2013 г. „Булгар-
газ” подписа договор с консорциума 
„Шах Дениз 2“ за доставка на 1 млрд. 
куб. м природен газ. България е един-
ствената страна извън държавите, 
през които преминава газопроводът 
ТАП, която има контракт“, отбеляза 
министърът на икономиката и енер-
гетиката. Според него  се наваксва 
по изграждането на интерконектор-
ната връзка с Гърция, по която до-
говорените 1 млрд. куб. м природен 
газ трябва да дойдат в България. 
Министърът обясни, че тази година 
се очаква да има технически проект, 
а в края на месеца ще започне да се 
търси и финансиране. „Целта ни е 
още в края на тази или в началото на 
следващата година да предприемем 
и конкретни строителни действия 
по изграждането на обекта“, добави 
министър Стойнев. 

Инж. Светослав Глосов, 
председател на УС на КСБ:

Снимки авторът
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Ренета Николова

Г-н Славов, какви са 

основните цели на ръко-

водената от вас коми-

сия?

Комисията по вероиз-
поведанията и парламен-
тарна етика е постоян-
на комисия на Народното 
събрание. Тя беше съз-
дадена още в началото 
на неговата дейност. В 
работата й участват 20 
народни представители 
от всички парламентар-
ни групи, представени 
пропорционално в зависи-
мост от големината им. 
Заместник-председатели 
са Васил Антонов от Коа-
лиция за България, Хюсеин 
Хафъзов от ДПС и Павел 
Шопов от „Атака”. Коми-
сията разглежда всички 
законопроекти, които се 
внасят и са свързани с 
взаимоотношенията меж-
ду държавата, Българска-
та православна църква и 
останалите вероизпове-
дания. Основополагащ за 
тези взаимоотношения е 
Законът за вероизповеда-
нията, който е от 2002 г. 
Към него има направени 
предложения за изменения 
и допълнения. Някои от тях 
вече са обсъдени на първо 
гласуване в комисията, 
други предстои да бъдат 
разгледани. Като комисия, 
в чийто ресор е и парла-
ментарната етика, сме се 
постарали да продължим 
работата в тази област, 
извършена от колегите 
ни от предишни парламен-
ти. Вече имаме проект за 
Етичен кодекс на народния 
представител. Той беше 
съгласуван с юристи от 
администрацията на На-
родно събрание, очакваме 
подкрепа и от ръковод-
ството на парламента. В 
състояние сме да го пред-
ложим за разглеждане на 
първо гласуване.

Важен момент в рабо-
тата на комисията бе да 
проведем срещи с ръковод-
ствата на всички големи 
вероизповедания в страна-
та. Те започнаха със Све-
тия синод на Българската 
православна църква, наче-
ло с патриарх Неофит, с 
Главното мюфтийство, на-
чело с главния мюфтия г-н 
Мустафа Хаджи, с предсе-
дателя на Епископската 
конференция на Католиче-
ската църква в България 
епископ Христо Пройков, с 
председателя на Централ-
ния израилтянски духовен 
съвет г-н Роберт Джера-
си, с ръководството на 
Обединените евангелски 
църкви, начело с председа-
теля пастор Николай Не-
делчев, с ръководството 
на Арменската апостоли-
ческа православна църква 
и Националния съвет на 
религиозните общности в 
България, начело с д-р Ру-

пен Крикорян. В рамките 
на тези срещи заявихме 
желанието си да осъщест-
вим нужния диалог между 
държавата и регистрира-
ните вероизповедания в 
името на интересите на 
българското общество. 
Стараем се да отговорим 
на очакванията им за ре-
шаване на проблеми, които 
те поставят не само пред 
законодателния орган, но 
и пред българското пра-
вителство и местната 
власт. Отчитам като 
много важно решението 
на комисията да продъл-
жим една тенденция, пре-
установена през периода 
2009 – 2013 г., относно 
държавната субсидия за 
регистрираните вероиз-
поведания. Те разчитат 
на тях за ремонт, строи-
телни дейности и рестав-
рация на църкви, храмове и 
манастири. За първи път 
от 4 години тази субси-
дия беше увеличена, и то 
със значителна сума. По 
този начин дадохме знак 
към вероизповеданията, 
че държавата ще продъл-
жи да отделя средства, 
които да бъдат използ-
вани за съхраняването на 
паметници на културата, 
каквито са молитвените 
храмове. 

Споменахте, че са 

предложени промени в 

Закона за вероизповеда-

нията – какви са тези 

промени?

Първото предложение 
беше направено от пред-
седателя на Народното 
събрание Михаил Миков и 
група народни предста-
вители през лятото на 
2013 г. След това, заедно с 

колегите Димитър Дъбов 
и Татяна Буруджиева, вне-
сохме предложения, които 
бяха свързани на първо 
място със съхраняване 
на публичната общинска 
и държавна собственост 
на паметници на култура-
та, които не се използват 
за богослужебна дейност 
и които ще могат да оси-
гуряват равен достъп до 
тях на всички български 
граждани, без разлика на 
тяхната религиозна при-
надлежност. Второто 
предложение, което напра-
вихме с колегите Дъбов и 
Буруджиева, е свързано с 
предаването в собстве-
ност на Светия синод на 
Българската православна 
църква на Патриаршеския 
катедрален храм „Св. Алек-
сандър Невски”. Проект за 
промени внесоха и колеги-
те от „Атака”. Всеки един 
от тези законопроекти е 
подкрепен с мотиви, които 
са част от тях и в които 

вносителите аргумети-
рат пред народните пред-
ставители основанията 
и причините, които пре-
връщат предложенията в 
актуални за българското 
общество. Аз мога да га-
рантирам, че проектоза-
коните, които внесохме 
с г-н Дъбов и  г-жа Буру-
джи ева, отговарят на об-
ществения интерес. Те 
отговарят и на очаквани-
ята на ръководството на 
Българската православна 
църква и на обществото. 
В последно време българ-
ските граждани показаха 
сериозна загриженост за 
храмовете, които са па-
метници на културата. 
Тъй като обществената 
позиция бе категорична, 
че трябва да се съхрани 
публичната държавна и 
общинска собственост 
на тези храмове, ние на-
правихме предложения за 
промени в Закона за ве-
роизповеданията, които 

не позволят статутът 
им на паметници на кул-
турата да бъде променян 
вследствие на отправени 
претенции за собстве-
ност от страна на ръко-
водствата на някои ве-
роизповедания в нашата 
страна. Ние като народ-
ни представители добре 
осъз наваме, че всяка една 
промяна в действащото 
законодателство трябва 
да отговаря на общест-
вените интереси. Съ-
щевременно тя трябва 
да осигурява и сложния 
баланс в отношенията 
между държавата, Българ-
ската православна църква 
и регистрираните веро-
изповедания. Това е про-
цес, свързан с постоянен 
диалог, при който всяка 
една страна отстоява 
своите интереси. Ето 
защо смятаме, че ролята 
на Комисията по вероиз-
поведанията се очертава 
като много важна именно 

в търсенето на този сло-
жен баланс. Това се поста-
рахме да направим, а какъв 
ще е резултатът, ще про-
личи от окончателното 
гласуване на внесените 
законопроекти. В момен-
та 2 от тях са разгледани 
на първо гласуване в пар-
ламентарната комисия, 
другите 2 трябва да бъ-
дат разгледани след ста-
новище на Министерския 
съвет и на Министер-
ството на културата. Те-
първа трябва да бъдат об-
съдени от всички народни 
представители в пленарна 
зала на първо гласуване, а 
след това и на второ гла-
суване, за да се приемат 
окончателно. Казвам това, 
защото комисията е воде-
ща, но не може да определи 
резултата от гласуване-
то в пленарната зала. Ние 
сме в началото на един 
процес, в който се стара-
ем решенията, които взи-
маме, да са резултат от 
постоянен и много важен 
диалог с вероизповедани-
ята и всички институции, 
които са заинтересовани. 
Стараем се да се съобра-
зим с всички мнения, кои-
то понякога са различни, 
дори противоположни. Но 
сме наясно, че само по 
пътя на диалога можем да 
дадем отговор на общест-
вените потребности.

Какво е решението, 

което предлагате за 

храм-паметника „Св. 

Александър Невски”?

Нашето желание е 
колкото се може по-бързо 
законопроектът, който 
сме внесли, да бъде обсъ-
ден на първо гласуване не 
само в Комисията, но и 
в пленарната зала, за да 
решим един проблем, кой-
то засяга не само Светия 
синод на Българската пра-
вославна църква и цялата 
православна общност, но и 
българската държава. 

Откакто е приет Зако-
нът за вероизповеданията 
през 2002 г., въпросът за 
собствеността на хра-
ма постоянно е поставян 
пред Народното събрание 
и всички държавни инсти-
туции, от които зависи 
неговото решаване. Же-
ланието на Българската 
православна църква е това 
да стане с приет от пар-
ламента закон. Тази воля 
е налице. Имаме информа-
ция, че Министерството 
на културата и Минис-
терският съвет имат 
становище по внесения 
законопроект. Очакваме 
официално да го получим 
и ще бъде свикано засе-
дание, за да може той да 
бъде обсъден в Комисията 
на първо гласуване.

Всъщност проблемът 

е, че няма нотариален 

акт и това пречи да се 

Д-р Пламен Славов, председател на Комисията по вероизповеданията и         

Зографският манастир

Снимки в. „Строител“

Средствата ще се използват за строителни и ремонтни дейности и реставрация на църквите и храмовете
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        парламентарна етика в 42-рото народно събрание:

предприемат действия 

от страна на Светия си-

нод?

Да, това е пречка за 
осъществяването  на 
ремонтно-строителни, 
възстановителни и рес-
таврационни дейности в 
храма. Липсата на този 
нотариален акт създава 
проблеми и от друго ес-
тество, които трябва не 
просто да бъдат избег-
нати, а трябва да бъдат 
преодолени и Светият си-
нод на Българската пра-
вославна църква да има 
свободата да реализира 
всички неотложни дейнос-
ти. Изграждането на „Св. 
Александър Невски” е сим-
вол на това как народната 
воля и енергия се обединя-
ват с усилията на Българ-
ската православна църква 
и държавата, за да имаме 
ние днес най-големия из-
точноправославен храм 
на Балканския полуостров.

Вие отбелязахте, че 

за първи път е увеличен 

фондът за реставрации 

и строително-ремонтни 

дейности. Кажете малко 

повече, защото това е 

тема, която представля-

ва интерес за читатели-

те ни.

През  периода 2009 
– 2013 г. нито веднъж 
държавната субсидия, 
отделяна за вероизпове-
данията, не е увеличавана 
и затова още при обсъжда-
нето на Бюджет 2014 ние 
проведохме разговори с 
министъра на финансите 
и с колегите от Комисия-
та по бюджет и финанси 
сумата да се коригира. По-
вишението в момента е с 
33%. Средствата, които 
се отделят за вероизпо-
веданията в рамките на 
държавния бюджет, са 3,5 
млн. лв. За първи път е оп-
ределен и резерв за спеш-
ни и неотложни мерки в 
случаи на бедствия, кога-
то се налагат спасителни 
и възстановителни дей-

ности за храмовете. Той 
е в размер на 500 хил. лв. 
Освен подкрепата, която 
се оказва всяка година за 
Рилската света обител, 
ние ще се постараем при 
подготовката на бюдже-
та за 2015 г. да възстано-
вим отделянето на финан-
сов ресурс за подкрепа и 
на строителните, възста-
новителните и ремонтни-
те дейности в Зограф-
ският манастир в Света 
гора. Последната помощ 
за него беше през 2008 – 
2009 г. от правителство-
то на Сергей Станишев. 
Тогава бяха отделени 2 
млн. евро за спешни въз-
становителни дейности. 
Сега отново сме готови 
да включим средства за 
манастира, защото той 
също е светиня и сим-
вол на православието и 
българската духовност. 
Нашите намерения са да 
продължим една линия на 
държавна политика в под-
крепа на Зографския ма-
настир, която има важни 
измерения не само за пра-
вославната духовност, но 
и за българския народ.

Каква е ролята на 

Комисията за разпреде-

лението на тези 3,5 млн. 

лева? Кой ще решава кои 

са приоритетните обек-

ти?

Традицията е тези 
средства да се разпре-
делят между регистри-
раните вероизповедания. 
Най-голяма част от дър-
жавната субсидия е за 
Българската православна 
църква. От нея се отделя 
и за дейността на българ-
ските православни църков-
ни общини зад граница – в 
Западна и Средна Европа, в 
САЩ, Канада и Австралия. 
Диалогът с ръководства-
та на вероизповеданията 
отчита техните жела-
ния и виждания. Стремим 
се средствата да бъдат 
разпределяни в рамките 
на утвърдените за всяко 

едно от вероизповеда-
нията. Чрез интензивна 
обмяна на информация с 
ръководствата им ние се 
стараем ресурсът, който 
винаги не достига, да бъде 
разпределен равномерно, 
да стигне до повече църк-
ви, храмове и манастири. 
По този начин се стремим 
да се съчетае това, кое-
то държавата осигурява, 
с усилията на множество 
дарители. 

Комисията, на която 

сте председател, е и по 

парламентарна етика. 

Наистина ли до момента 

не е имало Етичен кодекс 

на народния представи-

тел? Какво е най-важно-

то, което залагате в 

проекта за кодекс?

В предишни народни 
събрания са функциони-
рали комисии по етика, 
които са работили по 
свои правила, и мога да 
кажа,  че това,  което 
сме предложили, е логич-
но продължение на прак-
тиката и традициите, 

които съществуват от 
предишните парламен-
ти. Ние разбираме и се 
съобразяваме с обстоя-
телствата, че в Правил-
ника за организацията и 
дейността на Народното 
събрание има текстове, 
които определят и дават 
рамката на поведение на 
народните представите-
ли в пленарната зала и 
на заседанията на парла-
ментарните комисии. Но 
заедно с това отчитаме 
и обществения интерес, 
който е обясним и оправ-
дан, към поведението и 
действията на депута-
тите извън парламента, 
на публични места, вклю-
чително и пред медиите. 
В този смисъл разбираме 
колко големи са очаквани-
ята подобни изисквания 
да бъдат регламентирани 
в Етичен кодекс на народ-
ния представител. Факт 
е и текст от последния 
доклад на Европейската 
комисия, в който намери 
място препоръката да 
се обсъди и приеме та-

къв кодекс. Готови сме да 
внесем проекта на Ети-
чен кодекс за обсъждане 
в пленарна зала след ре-
шение на ръководството 
на Народното събрание. 
Тъй като има сериозен 
обществен интерес, ние 
сме убедени, че обсъжда-
нията ще бъдат много 
активни. Тук може би е 
мястото да добавя, че с 
оглед на прозрачността 
на работата на коми-
сиите в парламента на 
заседанията участват 
представители на раз-
лични неправителствени 
организации, които също 
имат право по време на 
обсъждания да взимат 
думата и те го правят. 
Мога да кажа, че при деба-
тите по един от законо-
проектите за изменение 
и допълнение на Закона за 
вероизповеданията тях-
ното участие беше много 
активно, което показва, 
че както досега, така и 
занапред ние ще разчи-
таме на предложенията и 
препоръките на предста-
вителите на неправител-
ствения сектор.

В навечерието на 

един от най-големите 

празници за християните 

какво е вашето наблюде-

ние – българинът духо-

вен човек ли е, запазил ли 

е вярата си? Достатъч-

но толерантни ли сме?

Задавате сложен въп-
рос, чийто отговор из-
исква много време и об-
стоятелствен коментар. 
Не може да не отчетем, 
че по данни на офици-
а лната  статистика, 
въпреки възможността 
да не се отговаря на въ-
проса за изповядваната 
вяра, българските граж-
дани,  които заявяват 
принадлежност та си към 
традиционните за исто-
рическото развитие на 
нашето общество веро-
изповедания, постоянно 

се увеличават. Това озна-
чава, че вярата и религия-
та възстановяват своя-
та позиция в живота ни. 
В историческото разви-
тие на България правос-
лавието е било не само 
фундамент на вярата 
ни, то е било фундамент 
и на нашето национално 
самосъзнание. Затова ес-
тественото връщане към 
религията, според мен, се 
възприема от български-
те граждани като една 
възможност за подчерта-
ване на нашата духовна, 
културна и национална 
идентичност в условията 
на глобализиращ се свят, 
при който различията за-
почват да се размиват. В 
един свят на много мате-
риални интереси именно 
вярата може да помог-
не на човек да не загуби 
своите духовни и морални 
ориентири. 

Вестник „Строител“ 

е издание на КСБ. Какво 

ще пожелаете на нашите 

читатели?

На първо място – здра-
ве, успешна работа и на 
Камарата на строители-
те в България и на всички, 
които са свързани с нея. 
Да имат сили да осъщест-
вят идеите и намерения-
та си, относно развитие-
то на отрасъла. В своята 
важна за държавата и 
обществото дейност да 
срещат необходимата 
подкрепа от всички ин-
ституции, включително и 
от парламента, когато се 
налага да се правят зако-
нодателни промени, за да 
се подобрят условията за 
работа на строителните 
фирми. Факт е, че ръст 
на икономиката не може 
да има без сериозно раз-
витие на строителната 
индустрия. 

Пожелавам на всички 
ваши читатели светли 
великденски празници и 
много радост в сърцата!

Рилският манастир

Липсата на нотариален  

акт е пречка за 

осъществяването на  

реставрационни дейности 

на храм-паметника  

„Св. Александър Невски“
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Символичен домакин на разши-
рения Управителен съвет на Кама-
рата бе Николина Филипова, пред-
седател на ОП на КСБ - Монтана. В 
началото на заседанието кметът 
на Вършец Иван Лазаров пожела на 
строителите ползотворна работа 
и повече обекти. 

Инж. Светослав Глосов, пред-
седател на УС на КСБ, представи 
информация за изпълнението на 
приетите решения на УС.  Инж. 

Иван Бойков, изп. директор на Ка-
марата, изложи текущия отчет за 
бюджета на организацията към 31 
март т.г. 

Доц. д-р арх. Борислав Борисов, 
ръководител на работната група 
към КСБ по разделянето на Закона 
за устройство на територията на 
закон за териториалното устрой-
ство и регионалното развитие и 
закон за градоустройството и по 
изработване на закон за строител-
ството, представи пред членове-
те на разширения УС мотивите 
към тази промяна.

„Трите фундамента на бранша 
са законът, с който е създадена и 
по който функционира Камарата на 
строителите. Другият е вестник 
„Строител“, който в последните 
няколко броя публикува и част от 
материалите, свързани с необхо-
димата законодателна реформа. 
Третият е утвърдилият се стил 
на единство и приемственост в 
КСБ, вследствие на който се раз-
вива и дейността на организация-
та да бъде партньор и коректив на 
държавните органи и заедно със 
сродните структури да работи 
за формулиране на целите и прин-
ципите на нормативната рамка в 
сектора“, заяви той. 

Арх. Борисов припомни, че през 
лятото на миналата година беше 
създаден обществен професиона-
лен съвет към министъра на ин-
вестиционното проектиране арх. 
Иван Данов, в който се включиха 
ръководителите на основните 

браншови организации - КСБ, Кама-
рата на архитектите, Камарата 
на инженерите в инвестиционно-
то проектиране и други сдружения. 
По време на заседанията му е било 
взето решение да се стартира 
процесът за подобряване на норма-
тивната база, която по общо мне-
ние в по-голяма степен е пречка, 
отколкото стимул за развитието 
на сектора. 

„Едната част от промяната 

в законодателството цели облек-
чаване на инвестиционния разре-
шителен режим, т.е. намаляване 
на регулациите. Примерите от 
ежедневната ни практика показ-
ват, че някой път, за да приключи 
дадена процедура, сме принудени 
да чакаме не с дни, а със седмици 
и месеци. Същевременно техният 
брой е абсурден. Няма страна в Ев-
ропа с толкова тежък разрешите-
лен режим в сектора. Стигна се до 
дублиране на функции на институ-
циите“, подчерта ръководителят 
на работната група. 

Законът за устройство на 
територията и на регионалното 
развитие ще спомогне за участие 
на Камарата в Националния екс-
пертен съвет за устройство на 
територията. На следващо място 
тя ще има представители в ре-
гионалните съвети за развитие. 

Тази възможност се повтаря и в 
областните и общинските струк-
тури. 

Друга цел на реформата в сек-
тора е да се осигури кодифициране  
на нормативната уредба както по 
отношение на законите, така и за 
правилниците и наредбите. „В мо-
мента  ЗУТ и Законът за регионал-
ното развитие не са достатъчно 
интегрирани помежду си и в някои 
аспекти дори се дублират, кое-
то затруднява нашата дейност“, 
обясни арх. Борисов и посочи като 
пример, че при преустройството 
на апартамент се изисква  т. нар. 
процедура за оценка за въздейст-
вието на околната среда. Проце-
сът коства месеци и финансов 
ресурс, което натоварва както 
инвеститора, така и обикновени-
те граждани. 

Според него чрез Закона за 
регионално развитие е създадена 
една система от стратегически 
документи за планиране, която е 
три пъти по-сложна и по-бюрокра-
тична, отколкото тази в Германия. 
Тази документация е пряко свърза-

на с инвестиционния процес, тъй 
като в нея се залагат бъдещите 
вложения на средства от държав-
ния бюджет и европейските фон-
дове. „На национално ниво имаме 
две паралелно протичащи плани-
рания - Национална стратегия за 
регионално развитие и Национална 
концепция за пространствено раз-
витие. На регионално ниво те са 
шест плана и регионална страте-
гия за развитие на съответната 
територия, това се дублира и на 
по-ниските нива“, допълни той и 
заяви, че в Германия има само две 
нива и те са интегрирани. Това е 
териториално-устройственият 
план на съответната провинция 
и съответните регионални плано-
ве. За трите големи града Берлин, 
Хамбург и Бремен има отделни до-
кументи.

Той посочи, че Столичната об-
щина на 100% съвпада с обхвата на 
област София. Независимо от това 
по Закона за регионално развитие 
е задължително да се изготвят 
областна стратегия за развитие, 
регионална схема за развитие на 
областта, общински план за разви-
тие и т.н. „Тук възниква въпросът 
каква е разликата между докумен-

тите, след като територията е 
една и съща. В Германия има само 
един план за подобна структура 
- т.е. общият градоустройствен 
план, например на Берлин. Затова 
и ние предлагаме общият градо-
устройствен план на София да е 
единственият документ и по този 
начин считаме, че в пъти ще на-
малим дублирането на едни и същи 
дейности и ще спестим време и 
ресурс“, каза арх. Борисов пред чле-
новете на КСБ. 

„Предстои в бъдеще чрез стра-
ниците на в. „Строител“ да ви за-
познаем с още два законопроекта. 
Единият е за градоустройството, 
а другият за строителството. В 
последния реално ще бъдат ясно и 
точно регламентирани практики-
те от издаването на виза за проуч-
ване и проектиране през самия про-
ектантски процес, разрешението 
за строителството, изграждане-
то и до процедурата по въвеждане 
в експлоатация“, добави той. „Надя-
вам се да се стигне до значително 

 от стр. 1

Доц. Георги Линков даде данни за 

състоянието на ЦПРС и взетите 

от комисията решения във връзка 

с процедурата „Деклариране на 

производствен опит“

Инж. Светослав Глосов, председател на УС на КСБ, представи информация 

за изпълнението на приетите решения на Управителния съвет.  

Инж. Иван Бойков, изп. директор на Камарата, изложи текущия отчет  

за бюджета на организацията към 31 март т.г. 

Инж. Евтим Янев, член на УС на КСБ и председател на ОП на КСБ - 

Пазарджик, с любимия вестник на строителите

По време на заседанието по 

предложение на председателя 

на СД на „Вестник Строител“ 

ЕАД инж. Пламен Пергелов УС 

взе решение за публикуване на 

ГФО на дружеството за 2013 г. в 

Търговския регистър на АВ

Символичен домакин на разширения 

УС на КСБ бе Николина Филипова, 

председател на ОП - Монтана

Доц. д-р арх. Борислав Борисов

Инж. Николай Чомаковски, член на УС, инж. Росен Дудушки, председател на 

ОП на КСБ - Враца, и инж.Светослав Борисов, председател на ОП на КСБ - 

Кюстендил
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намаляване на регулаторната 
тежест, която в момента до 
голяма степен затруднява на-
шата професионална дейност. 
Ще разтоварим публичната 
администрация от несвой-
ствени дейности, които реал-
но ще се поемат от съответ-
ните камари. Чиновниците не 
е необходимо да разглеждат 
цялостната документация на 
проекта. Те биха могли да се 
ангажират с одобрението на 
основните части - архитек-
тура, конструкция, геодезия 
и инсталациите, доколкото 
се регламентира тяхното 
обвързване с градската тех-
ническа инфраструктура“, 
посочи като пример ръково-
дителят на работната група. 
Той подчерта и друг проблем 
- дублирането между автор-
ския и консултантския над-
зор. „Това е нещо, което може 
да избегнем. Ние предлагаме 
въвеждането на опростени 
процедури и единни тарифи. 
По време на дискусиите стиг-
нахме до извода, че за едни и 
същи дейности в различните 
части на страната разликите 
в плащанията достигат до 20 
пъти“, заяви той. 

„България е разделена на 
шест части, ние предлагаме 
намаляване на броя на четири. 
Основният принцип на деление 
е териториално-устройстве-
ната специфика - така се 
формират Дунавският реги-
он, Черноморският, Тракия и 
Югозападният регион, който 
се запазва в сегашните грани-
ци. Намаляването на бройка-
та би довело до опростяване 
на съответните процедури в 
страната“, подчерта арх. Бо-
рисов и каза, че в случая не ад-
министрациите на съответ-
ните министерства, а именно 
камарите са инициаторите и 
двигателите на тази промяна. 

До края на май да бъдат 
обсъждани трите законопро-
екта по областни представи-
телства реши УС на КСБ. 

„От началото на т.г. в 
ЦПРС са вписани 122 строи-
тели“, заяви доц. д-р инж.  Ге-
орги Линков, председател на 
Комисията за воденето, под-
държането и ползването на 
ЦПРС. „След направен анализ 
на състоянието на базата 
данни  стигнахме до извода, 
че е необходимо да се пред-
приемат действия за акту-
ализацията й. От 7 април т.г. 
при подаване на всички заявле-
ния в системата се въвежда 
изискването за представяне 
за нотариално заверено пъл-
номощно, когато лицето е 
различно от представлява-
щия строител. По думите на 
доц. Линков ще се извършва 
проверка на фирмите за на-
личието на тримата ключови 
експерти - технически ръково-
дител, специалист за контрол 
по качеството на изпълнение 
на строителството и за съ-
ответствие на влаганите в 
строежите строителни про-
дукти и отговорник по здраво-

словните и безопасни условия 
на труд. 

Той заяви, че е необходимо 
всички над 170 фирми, които 
имат правото да извършват 
дейности по паметниците на 
културата, да представят но-
тариално заверена декларация 
от техния архитект, който се 
занимава с тези обекти. 

„Напомняме отново на 
строителите, които все още 
не са декларирали никакъв 
производствен опит по нови-
те правила, да го направят 
до 30 юни т.г. Направени са 
необходимите промени в соф-
туера, които да подпомогнат 
работата с блоковете на ре-
гистъра и в същото време да 
контролират преминаването 
през нужните процедури“, до-
пълни доц. Линков.

По време на заседанието 
във Вършец бе избран и със-
тавът на Комисията по про-
фесионална етика към КСБ. 
За нейни членове от предсе-
дателя й Николай Таков бяха 
предложени: инж. Розета Ма-
ринова, председател на ОП 
на КСБ - Плевен, инж. Николай 
Николов, председател на ОП 
на КСБ - Бургас, инж. Евтим 
Янев, председател на ОП на 
КСБ - Пазарджик, и член на УС 
на Камарата, и инж. Егмонт 
Якимов, председател на Ко-
мисията по професионална 
етика към ОП на КСБ - София. 
Кандидатурите бяха одобрени 
от членовете на УС на КСБ.  

Бяха приети и плановете 
на секциите към Камарата 
през настоящата година. 
Представителите на тази 
по „Професионално обучение 
и квалификация“ ще участват 
активно в разработването 
на нормативни документи в 
об ласт та на професионално-
то обучение и квалификаци-
ята в строителството към 
МОН, МРР, МТСП и т.н. Ще 
организират и кръгли маси, 
свързани с дейността си. Ще 
разработят въпросник във 
връзка с анализа за нуждите 
от професионално обучение 
на фирмите - членове на КСБ. 
Ще изготвят методика за до-
финансиране на професионал-
ните гимназии, участващи 
в състезанието „Най-добър 
млад строител“, която ще 
бъде предложена за утвържда-
ване на УС. 

Секция „Високо строител-
ство“ ще състави работна 
група за наблюдение, анализ 
и предложения за промяна на 
Закона за обществените по-
ръчки и подзаконовите актове, 
свързани с него, в частта на 
високото строителство във 
връзка с най-новата директи-
ва на ЕС за търговете. В евро-
пейския документ е залегнала 
сериозна промяна в приорите-
тите за разглеждане и възла-
гане на тръжни процедури на 
инженеринг и договорите за 
строеж. Ще се обособи и ра-
ботна група за разработване 
на правила за контрол от КСБ 
и вътрешен самоконтрол при 
изпълнението на обектите и 
отделните строителни и мон-
тажни дейности. 

В плана на секция „Инже-
нерна инфраструктура“ за 
настоящата година е вклю-
чено активно провеждане на 
срещи, на които членовете на 
Камарата да бъдат запознати 
с настъпилите нормативни 
промени.  

Секция „Енергийна инфра-
структура“ ще работи за из-
менение на законодателство-
то в сектора и за по-добро 
взаимодействие с общински-
те и държавните органи по 
темата. Секция „Хидротех-
ническо строителство“ също 
ще работи по промяна в нор-
мативната база. Тя поставя 
акцент върху дискусията за 
изменение на Закона за ре-
циклиране на строителните 
отпадъци и на Закона за ус-
тройство на територията. 
Продължаването на работата 
по въвеждането на типови до-

кументи и процедури е един от 
основните приоритети през 
2014 г. на секция „Проектира-
не и строителен надзор“. Сред 
останалите са възприемане 
от възложителя на критерий 
за оценка „Икономически най-
изгодна оферта“, премахване 
на лошата практика - „най-ни-
ска цена“, и други. 

Дейността на секция 
„Малки и средни предприятия“ 
към КСБ ще е свързана с из-
готвяне на становища и пред-
ложения към министерствата 
и другите държавни институ-
ции относно подготвяни про-
мени в нормативната уредба, 
приложи за МСП.

Управителният съвет 
на КСБ реши да се предложи 
на делегатите на Общото 
събрание на Камарата през 
2014 г. да се намали встъ-
пителният членски внос на 
250 лв., а годишният да се 
увеличи от 200 лв. на 250 лв. 
По време на заседанието бяха 
приети 19 нови фирми. 1351 са 
членовете на Камарата към 
този момент. 

По предложение на Бого-
мил Петков, председател на 
ОП на КСБ - Габрово, члено-
вете на УС на КСБ приеха да 
бъде поставен камък с надпис 
„Камара на строителите в 
България“ при откриването 
на църквата „Свети Лазар 
Български“ в с. Дебел дял. Хра-
мът бе построен с  дарения 
на представители на органи-
зацията.  

Бе обсъдено и развитието 
на проекта „Аз мога да строя“. 
Следващото му издание може 
да е с двегодишна продъл-
жителност. През първата 
година ще бъде изготвяна 
документацията за съответ-
ните сгради, а през втората 
ще се организира самият 
строителен процес. Накрая 
спечелилият проект ще бъде 
реализиран. Повече по темата 
ще бъде дискутирано на след-
ващото заседание на УС на 
КСБ, което ще бъде в Бургас 
на 12-13 юни т.г. 

Инж. Николай Чомаковски, 
член на УС на КСБ: 

Инж. Валентин Вълев, член на УС на КСБ: 

Трябва да се коментира въпросът за инжене-
ринга и инженерната дейност, т.е. проектираш, 
строиш и предаваш обекта. Това също е необходи-
мо да се разглежда при дискусията на законопро-
ектите. Сега се обсъжда само териториалното 
разпределение, но не се акцентира върху реално-
то строителство.

Подкрепям промените в законодателната 
дейност, които бяха представени по време на 
заседанието на разширения Управителен съвет 
на Камарата на строителите в България. Про-
цедурите трябва да са по-прости и по-работе-
щи, а не да затормозяват бизнеса. Постоянно се 
сблъскваме с трудното и бавното обработване 
на документи. Тези законопроекти според мен ще 
подобрят ситуацията в сектора. Надявам се да 
бъдат одобрени и от народните представители.

Необходимо е да разгледаме договорите, кои-
то предлагат държавните и общинските инсти-
туции при търговете. Не трябва да има конт-
ракт, в който да пише, че заплащането ще се 
извърши след като възложителят получи парите 
от държавата. Нужно е Камарата да вземе отно-
шение по темата. 

Думата договор за мен означава, че трябва да 
има две страни, които да се разберат за извърш-
ването или доставянето на дадена стока или ус-
луга. Все повече в последно време поради кризата 
и недостатъчния административен капацитет в 
различни ведомства чиновниците включват в до-
говорите клаузи, които са неизпълними. Например 
при обществена поръчка в Сухиндол бе посочено, 
че заплащането на изпълнителя зависи от това 
кога общината ще получи пари от ПУДООС, т.е. 
ако не им бъдат отпуснати средства, строите-
лят, въпреки извършената работа, остава без за-
плащане. Все по-често има изискване дейностите 
да се извършват авансово, а заплащането да ста-
ва когато обектът бъде въведен в експлоатация 
с акт 16. Това не е договор. 

Друга порочна практика е, че ако предложиш 
разсрочено плащане, получаваш повече точки по 
време на тръжната процедура. Това създава усло-
вия за неиздължаване на цялата сума. Ако напри-
мер бъдат наложени финансови корекции на общи-
ната, то местната власт няма откъде да вземе 
парите освен от проекта, т.е. от строителя. 

Подобни случаи са много и Камарата трябва 
да намери механизъм да реагира адекватно.

Инж. Павел Калистратов, 
член на УС на КСБ:

Почетният председател на КСБ инж. Симеон Пешов разговаря  

с инж. Тодор Топалски, председател на Клуба на строителите 

ветерани във Враца

Членовете на УС на КСБ приеха отчета  

и одиторския доклад за изминалата година

Инж. Таня Каменова, председател на ОП на КСБ - Перник, и инж. 

Любомир Качамаков, член на УС на КСБ и на Съвета на директорите 

на в. „Строител“ 

Снимки Денис Бучел
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    Николай Иванов, председател на УС на Българската браншова камара „Пътища“ и председател на           

Емил Христов

Г-н Иванов, през следва-

щия програмен период 2014 

- 2020 се очаква страната ни 

да получи над 7 млрд. евро, 

от които 4,45 млрд. евро - за 

инфраструктура. От тях по-

ловината са за пътно стро-

ителство. Какви са вашите 

виждания и кои трябва да са 

приоритетните проекти?

Магистралите и скорост-
ните пътища си  остават 
приоритетни. През 2014 г. 
предстои завършването на 
големите проекти като АМ 
„Марица“ – лот 1 и лот 2, АМ 
„Струма“ – лот 4, обходния път 
на Враца и първия участък от 
Западната дъга на Софийския 
околовръстен път. Предстои 
приключването на строител-
ството и на обходите на Мон-
тана и  на Габрово.

Според мен през новия про-
грамен период 2014 - 2020 на-
ред с посочените обекти е 
необходимо да се даде старт 
на няколко важни проекта за 
Пловдив – втория по големина 
град в България. 

Първият от тях е разши-
рението на Южната дъга на 
Околовръстния път. Тя започва 
от АМ „Тракия” при 120-и км  до 
„Асеновградско шосе”. Именно 
този пътен участък осъщест-
вява транспортната връзка на 
Софийска, Пазарджишка и Плов-
дивска област със Смолянска и 
Кърджалийска. Това е най-нато-
варената част от околовръст-
ния път с 12 500 автомобила на 
денонощие, като в пиковите ча-
сове движението по него е дос-
та интензивно. Пътният про-
ект за изграждането на второ 
пътно платно е изключително 

важен не само за Пловдив, но и 
за цялата страна, тъй като се 
явява възлова точка при движе-
нието на потоци от магистра-
ла „Тракия" в южна посока. 

Друг важен проект според 
мен е строителството на нов 
участък от разклона на Асе-
новградско шосе до пътен въ-
зел „Скобелева майка”. Там се 
осъществява връзката на Пло-
вдивска с Хасковска област.

На следващо място бих по-
сочил разширението на пътя 
Пловдив – Асеновград (обект 
„Път II-86 „Пловдив - Асенов-
град – Смолян”, участък от км 
14+860 до км 25+150"). Този про-
ект е включен като лот 15 в 
програма „Транзитни пътища V" 
и е с обща дължина 10,290 км. 
Председателят на АПИ инж. 
Стефан Чайков обяви, че до 
края на септември е плани-
рано да бъде обявена тръжна 

процедура за този обект. Про-
ектът, изготвен от „Пътпро-
ект”, предвижда изграждане на 
второ платно, рехабилитация 
на съществуващото, два нови 
възела – при летището и при с. 
Долни Воден. В настоящия мо-
мент натоварването на пътя 
е над допустимите норми - над 
21 000 единици леки автомоби-
ла за 24 часа. По тази отсечка 

се осъществява комуникация-
та Пловдив -Асеновград - Смо-
лян - КПП „Елидже" на гръцката 
граница, както и връзките с 
летище Пловдив, курорта Пам-
порово, Бачковски манастир и 
големи промишлени и търгов-
ски предприятия. 

Изграждането на посоче-
ните обекти е изключително 
важно и необходимо за целия 
Южен централен регион, тъй 
като освен че ще осъщест-
вяват комуникационна връзка 
с АМ „Тракия”, те ще дадат 
възможност за обслужване 
на индустриалните зони око-
ло Пловдив и за извеждане на 
транзитния автомобилен тра-
фик извън урбанизираната те-
ритория на общината.

През последните седмици 

се чуха сериозни възражения 

по повод необходимостта от 

изграждане на тунел „Крупник 

- Кресна“ с дължина 15 км. За-

това се организира и кръгла 

маса по темата. Какво е ва-

шето становище по въпроса?

На 11 март т.г .  в  УАСГ 
беше проведен дискусионен 
форум във връзка с лот 3 на 
АМ „Струма“. Темата на фо-
рума беше обсъждане на идей-
ния проект на част „пътна” на 
подучастъците на отсечката 
на магистралата. Дискусията 
беше организирана от браншо-
ви организации от неправител-
ствения сектор, като на нея 
взеха участие специалисти от 
държавната администрация, 
пътни експерти, проектанти 
и представители на научни-
те среди. При обсъжданията 
на пътната част на лот 3.1 
и лот 3.3 се породиха и сери-
озни възражения по повод не-
обходимостта от изграждане 
на тунела „Крупник – Кресна“ с 
дължина 15 км. Ако трябва да 
изложа всички възражения, кои-
то се чуха, няма да ни стигне 
един цял брой на вестника.  На-
кратко мога да ви изброя някои 
от мотивите против строи-
телството на съоръжението, 
което е планирано да бъде с 
две тръби, с по две ленти във 
всяка посока. 

На първо място бих поста-
вил въпроса за финансирането 
на проекта. Посочената прог-
нозна стойност на участъка е 
1,1 млрд. лв., като голяма част 
от парите ще бъдат осигурени 
от европейските структурни 
и инвестиционни фондове. Не-
обходимо е да се съобразим с 
това, защото е най-сложният 
и труден участък от магис-
тралата. Фактът, че преди 
изграждането му тепърва ще 
се извършват множество за-
дълбочени геоложки проучвания 

най-вероятно ще надвиши инди-
кативната стойност. Има оч-
аквания  тя да достигне до над 
1,5 млрд. лв. А това са много 
пари. Като се вземе под внима-
ние, че не сме от най-богатите 
държави, от къде ще намерим 
средства за допълнителното 
финансиране на проекта? При 
такава ситуация най-точна би 
била старата ни народна пого-
ворка „На гол тумбак - чифте 
пищови”, преиначена на „На гол 
тумбак - чифте тунели”. Обик-
новено подобно съоръжение се 
прави, за да се преодолеят ви-
соки и трудно проходими пла-
нински масиви, а ние искаме да 
го изградим успоредно на пла-
нината. Според мен може да 
се намери решение, при което 
лот 3.2 да се изпълни, без да 
се строи тунел, като подобен 
вариант би струвал не повече 
от 150 млн. лева. Ако се избере 
този икономически по-ефекти-
вен и изгоден вариант, биха се 
икономисали много средства, 

които да бъдат вложени в дру-
ги инфраструктурни проекти. 
Така ще се помогне за разви-
тието на регионите, а също и 
на целия български строителен 
бизнес. А възможност за про-
мяна на трасето съществува 
– природата ни е дала чудесно 
дефиле, по протежението на 
което може да се планира пре-
минаването на трасето.

На следващо място трябва 
да се има предвид, че строи-
телството на тунела би от-
нело около 10 години. Като ре-
зултат освен съоръжение ще 
имаме хиляди кубици скална 
маса. Какво ще правим с нея? 
Ще изградим тепета в Сандан-
ски, които да се конкурират по 
брой с тези от Пловдив и дори 
от Рим?! Скалистата маса 
няма да може да се използва 
като материал за строител-
ството на лот 3.1 и лот 3.3, 
нито на лот 4 на АМ „Струма“, 
защото тяхното изграждане 
ще е приключило отдавна. 

Не на последно място не 
трябва да се забравя, че Лот 
3.2 е разположен в земетръс-
на зона от най-висока катего-
рия. През 1904 г. край Кресна 
- Крупник, Благоевградско, е 
регистрирано най-силното зе-
метресение в историята на 
България - 7,8 по Рихтер. То е 
и най-голямото в пределите 
на сушата в Европа през по-

следните 200 години. Удачно 
ли е именно там да се строи 
толкова дълъг тунел, знаейки, 
че Крупнишкият разлом в тази 
част продължава да е активен, 
макар и днес да е в сравнител-
но затишие. Не без значение 
са и въпросите, свързани с ри-
ска от инциденти в закрития 
участък, както и с това дали 
идейният проект ще издържи 

Снимка Денис Бучел

„Като се вземе под внимание, че не сме 
от най-богатите държави, откъде 

ще намерим средства за допълнителното 
финансиране на проекта? При такава 
ситуация най-точна би била старата ни 
народна поговорка „На гол тумбак - чифте 
пищови”, преиначена на „На гол тумбак -  
чифте тунели”.

„Като резултат освен съоръжение ще 
имаме хиляди кубици скална маса. 

Какво ще правим с нея? Ще изградим 
тепета в Сандански, които да се 
конкурират по брой с тези от Пловдив и 
дори от Рим?!“
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След ОВОС-а през 2008 г. практически 
няма как да се върнем към 
преразглеждане на този въпрос

          УС на Българската браншова асоциация „Пътна безопасност”: 

технически. Без отговор 
остава и въпросът, с как-
ви средства ще се осигу-
ри поддържането на един 
толкова мащабен проект, 
който освен самия тунел, 
включва и площадки за 
отдих, основен контро-
лен център, два дублира-
щи аварийни контролни 
центъра, помещения за 
техники, сграда с необхо-
димия софтуер и персонал 
от екипи за наблюдение и 
обслужване на магистра-
лата и тунелите към нея 
и още много други. 

Всички тези възра-
жени я  и  диск усионни 
моменти,  свързани  с 
15-километровия тунел, 
дадоха основание на 17 

април 2014 г. в УАСГ да 
бъде организирана среща 
между Камарата на стро-
ителите в България, Бъл-
гарска браншова асоциа-
ция „Пътна безопасност”, 
СПИК, ББК „Пътища” и Ка-
тедра „Пътища” към Фа-
култета по транспортно 
строителство при УАСГ, 
на която в детайли да 
се обсъди идейният про-
ект на тунелната част 
на АМ „Струма”, лот 3. 
Имаме намерение да из-
лезем с общо официално 
становище по темата, 
което ще предоставим 
до Народното събрание 
и съответните минис-
терства и ведомства в 
страната. Планираме да 
дадем и специална прес-
конференция.

Кои според вас са 

най-големите проблеми, 

които съпътстват из-

граждането на подобен 

тунел?

Инцидентите в тях 
могат да бъдат много 
сериозни. Правото на ЕС 
определя минимални изи-
сквания за безопасност в 
тунелите, включително 
мерки, предотвратяващи 
превръщането им в смър-
тоносни капани при инци-
дент. Въпросът е уреден 
в Директива 2004/54/ЕО 
на Европейския парла-
мент и на Съвета от 29 
април 2004 г. относно ми-
нималните изисквания за 
безопасност за тунелите 
на трансевропейската 
пътна мрежа. Тя е задъл-
жителна за съоръжения 
от трансевропейската 
пътна мрежа, по-дълги 
от 500 метра. Целта на 
директивата е да наложи 
еднакви, постоянни и ви-
соконадеждни мерки за га-
рантиране на най-високо 
равнище на безопасност 
на всички европейски 

граждани. Пълният спи-
сък с критериите е пред-
ставен и в българския 
вариант на документа 
„Наредба за минималните 
изисквания за безопас-
ност в тунели по републи-
канските пътища, които 
съвпадат с трансевро-
пейската пътна мрежа на 
територията на Републи-
ка България“.

Съобразявайки се с 
тези изисквания, разре-
шената скорост в туне-
ла би била не по-висока 
от 80 км/ч. Икономически 
оправдано решение ли е 
да се вложат толкова 
много пари в магистра-
лен участък, по който в 
крайна сметка ще се пъ-

тува некомфортно и дъл-
го. Аз мисля, че можем да 
намерим други далеч по-
ефективни и безопасни 
за пътуващите начини за 
преодоляване на трасе-
то. Защо трябва да пла-
тим толкова висока цена 
и да пътуваме в тунел 
със скорост 80 км/ч, щом 
можем да пътуваме със 
същата скорост, но над 
10 пъти по-евтино и по-
безопасно. 

Сложността на проек-
та предопределя и факта, 
че строителството най-
вероятно ще се извърши 
от чуждестранна ком-
пания, тъй като според 
мен няма българска фир-
ма, която да има опит в 

изграждането на такъв 
обект. Знаете мнение-
то ми за европейските 
средства - редно е те 
да останат в България 
и с тях да се подпомогне 
българската икономика. В 
конкретния случай евро-
пейското финансиране от 
1,1 млрд. лв. ще отиде в 
някоя чуждестранна ком-
пания, а за нас ще оста-
нат само последващите 
разходи за поддръжката 
на тунелното съоръже-
ние. А колко ще ни стру-
ва това? И има ли кой 
да го поддържа? Вижте 
състоянието на виадук-
тите и малките тунели 

в страната и тогава си 
отговорете на въпроса. 
Винаги следва да се имат 
предвид и последващите 
високи експлоатационни 
разходи за осветление и 
вентилация. За електро-
захранването на тунела 
ще е необходимо да се из-
гради ВЕЦ на р. Струма, 
плюс соларен парк. Дали 
тези средства са пред-
видени и дали биха били 
поносими за пътната ад-
министрация? Наличието 
на толкова много диску-
сионни моменти ни задъл-
жава да обмислим сериоз-
но действията си, за да 
не се срамуваме един ден 
пред нашите деца.

Според регионалния 

министър Десислава 

Терзиева само за проек-

ти за пътища до края на 

годината ще тръгнат 

тръжни процедури за 

770 млн. лв. Ще бъдат ли 

достатъчни средства-

та и кои са най-належа-

щите ремонтни дейнос-

ти, които трябва да се 

случат?

С парите, които ще 
бъдат отпуснати, ще се 
реализират изключител-
но важни обекти, като 
дълго отлагана рехаби-
литация на надлези, дей-
ности за подобряване и 
реконструкция на учас-
тъци. Като приоритетни 
са обявени и второклас-
ните и третокласните 
пътни отсечки, за които 
от години не са отделяни 
средства.

Имайки предвид, че 
състоянието на трасе-
тата в страната не е 
добро, отпуснатите пари 
няма да бъдат достатъч-

ни, за да се обновят всич-
ки, но ако приоритетите 
на държавата в областта 
на пътната инфраструк-
тура станат константна 
величина и всяка година 
бъдат отделяни сред-
ства за подобряване – по-
ложителните резултати 
няма да закъснеят. 

Съгласно Глобалния 
план на ООН за провеж-
дане на „Десетилетие 
на действия за безопас-
ност по пътищата 2011 
- 2020 г., ООН препоръчва 
10% от инфраструктур-
ните инвестиции (за из-
граждане, стопанисване, 
ремонт и поддържане) 

задължително да се от-
делят за пътна безопас-
ност. Поради тази причи-
на считам, че трябва да 
се обърне повече внима-
ние на обезопасяването 
на участъците с концен-
трация на пътно-транс-
портни произшествия 
(УКПТП), както и да се 
отделят повече сред-
ства за влагане на но-
востите в областта на 
безопасността. В тази 
връзка Българска бран-
шова асоциация „Пътна 
безопасност”  иска да 
направи в полза на АПИ 
дарение, изразяващо се 
в доставяне и монти-
ране на ограничителни 
системи  за  превозни 
средства с подобрена 
защита за мотоцикле-
тисти и велосипедисти. 
При този вид огради се 
монтират допълнителни 
елементи, които при удар 
предпазват от нараня-
ване мотоциклетиста 
или велосипедиста  и не 
позволяват плъзгането 
му под оградата. В Гер-
мания, Италия, Испания 
и други европейски дър-
жави такива системи 
се монтират от години. 
Планираното дарение има 
за цел да покаже на дър-
жавната администрация 
и обществеността, че 
ако искаме да постигнем 
заложеното в Национал-
ната стратегия за подо-
бряване безопасността 
на движението по пъти-
щата за периода 2011 – 
2020 г., трябва да обър-
нем внимание на всички 
участници в движението, 
в т.ч. и на мотоциклети-
стите и велосипедис-
тите. 

През изминалата сед-

мица се честваха 20 го-

дини от основаването 

на Българска браншова 

камара „Пътища“. Как-

ви са бъдещите планове 

на организацията? Как-

ви предизвикателства 

очак вате през насто-

ящата и следващата го-

дина?

20-годишният юбилей 
на ББК „Пътища” беше 
отбелязан на тържест-
вена вечеря в „Кемпински 
хотел Зографски”. По по-
вод празника получихме 
множество поздравител-
ни адреси и похвали за 
работата си до момен-
та. Това естествено ни 
задължава и занапред да 
продължаваме да рабо-
тим все така активно 
и всеотдайно за българ-
ския строителен бизнес. 
Доброто сътрудничест-
вото с държавната адми-
нистрация и браншови-
те организации ще бъде 
продължено, за да може с 
обединени усилия да гра-
дим инфраструктурата, 
за която всички ние меч-
таем.   

Десислава 
Бакарджиева

Проектът за доизграж-
дане на автомагистрала 
„Струма” през настоящия 
програмен период беше обо-
снован от Агенция „Пътна 
инфраструктура” заедно с 
дълъг тунел. Когато стра-
ната  кандидатства  за 
строителството на лотове 
1, 2 и 4, формулярът за фи-
нансиране на изграждането включи и подготов-
ката на лот 3 със съоръжението. В началото на 
2013 г. апликационната форма беше одобрена под 
изричното условие, че участъкът от Благоевград 
до Сандански ще се реализира с дълъг тунел в 
Кресненското дефиле. За да бъде отговорено на 
това условие, дори се наложи Министерският съ-
вет да приеме нарочно решение. Тоест проектът 
за лот 3 на АМ „Струма” е потвърден заедно с 
тунел и последиците от промяна на подхода ве-
роятно не биха били добри.

Има най-различни мнения за това какво е най-
оптимално да бъде изградено в Кресненското де-
филе и като съоръжения, и като технически ре-
шения. През годините са разглеждани официално 
десет варианта за преминаване през участъка. 
Всяко предложение има своите достойнства и 
недостатъци, но след решението по оценка на 
въздействието върху околната среда от 2008 г. 
практически няма как да се върнем към прераз-
глеждане на този въпрос.

Асен Антов, изпълнителен 

директор на НК „Стратегически 

инфраструктурни проекти”:

„В                конкретния случай 
европейското финансиране 

от 1,1 млрд. лв. ще отиде в някоя 
чуждестранна компания, а за нас 
ще останат само последващите 
разходи за поддръжката на 
тунелното съоръжение. А колко ще 
ни струва това?“

„Без отговор остава и 
въпросът, с какви средства 

ще се осигури поддържането на 
един толкова мащабен проект.“

Инж. Росен Колелиев, председател на 
секция „Инженерна инфраструктура“ 
и член на УС на КСБ: 

Ще проведем дискусия за необходимостта от 
реализацията на най-големия инфраструктурен 
обект, който се предвижда да се изгради през 
програмния период 2014 - 2020 г., а именно 15 км 
тунел на лот 3 на АМ „Струма“. Стойността му 
е  1,1 млрд. лв. Това е уникално съоръжение, което 
обаче се поддържа сложно. В момента 100 млн. лв. се 
отделят за поддръжката на цялата ни пътна мре-
жа. Представете си колко средства ще са необхо-
дими допълнително за 15 км тунел между Крупник и 
Кресна. Той ще има сложна вентилация. Могат да 
възникнат и редица проблеми. 

Съществува и решение за този участък с къси 
тунели, което ще струва два пъти по-евтино, 
т.е. около 600 млн. лв., и ще отвори възможност 
да участват и български строители. Спестените 
средства  ще отидат за изграждането на други 
инфраструктурни обекти, например АМ „Хемус“ от 
Ябланица до Търново. 

Можем да застанем зад предложение за прераз-
глеждане на проекта с доказване на ползите и не-
достатъците на различните решения. 
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Проф. д-р инж. Добрин Денев,
ръководител на екипа, 
разработил ОВОС 
на АМ „Струма”    

Автомагистрала „Струма” 
до голяма степен вече е факт. 
От Перник е достигнала до Дуп-
ница, оттам към Благоевград 
предстои да започне строител-
ството, а от Сандански надолу 
вече се изгражда. Има малко 
закъснение в сравнение с някои 
официални декларации и обеща-
ния тази магистрала да бъде го-
това за Олимпиадата в Атина. 
Но тя ще стане. Това се вижда. 
Ще стане, при това със сигур-
ност преди следващите олим-
пийски игри в същия град... Това 
го изтъквам не защото липсват 
проектна готовност или финан-
сиране, или пък защото българ-
ските строители работят пре-
калено бавно, а защото има едно 
малко препятствие, което носи 
името... Кресна.

Тя е „ябълката на раздора” и 
макар към момента формално 
да има някакъв консенсус как 
магистралата ще мине през ра-
йона на Кресненското дефиле, 
същият въпрос стои. По-точно 
казано - виси, както е казал по-
етът, „със страшна сила”.

Кресненското дефиле е едно 
от най-красивите кътчета на 
нашата страна. В това едва ли 
е необходимо да бъде уверяван 
някой. Изключителният приро-
ден ландшафт се допълва и от 
други забележителности като 
най-стария природен резерват в 
България – „Тисата”, разположен 
от двете му страни. Там по мне-
нието на специалистите могат 
да се открият редки растител-
ни и животински видове. Това 
е така, защото Кресненското 
дефиле се явява най-северната 
зона на Балканския полуостров, 
където достига средиземно-
морското влияние. В допълнение 
там могат да се споменат и 
други интересни природни за-
бележителности като Моравка, 
Момина скала и пр. За сведение 
също трасето на АМ „Струма” 
съвпада с т.нар. „Аристотелов 
път“ на миграцията на птици-
те. 

Особеност на дефилето, 
което е с дължина около двана-
десетина километра, е това, 
че природата в своето иначе 
чудодейно разточителство не 
е оставила много място на чо-
века и за да се премине оттам, е 
нужно и пътят, и жп линията да 
следват меандрите на Струма, 
да влизат в тунели и волю-нево-
лю да отнемат по нещо от (без 
преувеличение) божествените 
дадености на това място.

Само че сега там трябва да 
се помести и автомагистрала, 
като се запази задължително 
като алтернатива съществу-
ващият път. Необходимо е да 
се помисли и за това, че един 
ден ще се наложи да се удвоява 
жп линията, като не се забравя, 
че по баирите откъм левия бряг 
преминава магистрален газопро-
вод за Гърция и неговите серви-
тути също не могат да се пре-
небрегват. Трябва да се реши и 
въпросът как да се проектира, 
строи и експлоатира път в зона 
с възможно най-висок сеизмичен 
риск - не само за страната. Из-
вестно е например, че районът 

е бил епицентър на най-голямо-
то земетресение в Европа – от 
1908 г., когато водите на Стру-
ма изчезнали за почти една сед-
мица, а деформациите и разсе-
дите на терена достигнали на 
места до 5 метра.

Може да не е достатъчно 
доб ре известно, но да си преме-
рят силите с проблема „Кресна” 
са опитвали много проектанти 
от няколко поколения, включи-
телно и чужди, включително и 
такива, които са работили по 
красиви магистрали по Андите 
и другаде. Почти всички са тър-
сили начини да „впишат” тра-
сето в съществуващия терен 
къде с повече, къде с по-малко 
интервенции по отношение на 
природата. Имаше и най-ради-
кални решения, но те повече 
бяха индикация за смелост и про-
ектантско самочувствие, инди-
кация за преминаване с „бръснещ 
полет”, но не и за мисъл за опаз-
ване на уникалните дадености 
на Кресненското дефиле. Към 
2007 г., когато трябваше да се 
избере трасето на АМ „Струма” 
на това място, броят на налич-
ните проекти с всичките им 
варианти и подварианти беше 
почти една дузина. 

Тогава беше разработен 
доклад за ОВОС и проведени 
множество обсъждания, вкл. 
с местното население. В тях 
участваха най-активно пред-
ставители на най-различни при-
родозащитни организации, кои-
то, независимо от това като 
какви се самоопределяха, бяха 
единни в оценката си – магис-
трала през Кресненското де-
филе да не преминава. Те препо-
ръчваха в началото вариантите 
откъм Пирин планина, т.е. висо-
ко горе от източната страна на 
дефилето, така че автомагис-
тралният път да се отдалечи 
от защитените територии, вкл. 
да заобикаля „Тисата”.

Трасето от изток, т.е. през 
зоната на селата Стара Кресна 
и Влахи, обаче изисква нивелета-
та на пътя да се „качи” от около 
300 м при Крупник, където е на-
чалото на дефилето, до 800 м и 
да „слезе” на 175 м при село Долна 
Градешница. Предлаганите вари-
анти изискваха поредица от мно-
го дълги тунели и мостове, като 
почти липсваха отсечки, където 
магистралата да минава „на те-
рен”. Геоложките условия там са 
такива, че практически изключ-
ват нормалното строителство 
и експлоатацията на съоръжени-
ята. Системата „тунел-мост-
тунел” при много по-суровите в 
климатично отношение условия, 
както и дългите стръмни на-
длъжни наклони бе знак за очак-
вана трудна експлоатация на 
пътя и много висока аварийност. 
Замърсителите при един напъл-
но възможен разлив, повреда и 
пр., а и само от солта и лугата 
от зимното поддържане посред-
ством малките поточета и ре-
кички отново щяха да достигнат 
до водите на Струма.

Нито един от представени-
те проекти тогава не беше одо-
брен, при което беше уважена 
категоричността (непреклонна-
та категоричност!) на природо-
защитните организации, които 
излязоха с общо предложение за 
разработването на нов проект 
с много дълги тунели. Те тряб-
ваше да преминават откъм за-

падната страна на дефилето, 
където започва Малешевската 
планина. С други думи – можеше 
да се получи „О кей” от природо-
защитниците, единствено ако 
трасето се разположи в недра-
та на Малешевската планина и 
никъде в рамките на дефилето 
да не се показва над повърхност-
та на терена. Агенция „Пътна 
инфраструктура“ възложи такъв 
проект и той беше разработен. 
Разбира се, отново набързо. От 
гледна точка на опазването на 
флората и фауната на района 
той се оказа приемлив. 

И все пак...

Позволявам си, независимо 
че тогава подкрепих тунелния 
вариант (в интерес на истина-
та - два по-малки тунела с обща 
дължина под 11 км, които по-къс-
но някак станаха цели 15 км), да 
споделя някои свои съображения, 
за които си мисля, че още не е 
късно да се изкажат. Нещо по-
вече - които смятам, че не бива 
да бъдат премълчавани.              

Първо. В България досега 
са изградени тунели с дължина  
около 1000 м. А тук ще са пет-
надесет! „Витиня” е дълъг 1,1 км, 
а проектираният под Шипка ще 
има скромната дължина от 3 км. 

Строителните работи на 
двете тръби ще трябва да за-
почнат от двете страни на 
Кресненското дефиле и съвсем 
естествено ще налагат дълъг 
вътрешен транспорт на изкопа-
ните скални маси. Същите ще 
трябва да се извозват и депони-
рат някъде и това пак ще бъде 
в... природната среда. Колко ще 
продължи това изграждане – не 
ми се мисли.

Второ.  Толкова дълги ту-
нели изискват задължително 
непрекъснато осветление и 
вентилация. Колко ще струва 
всичко това, специалистите 
ще си направят изчисления и ще 
кажат. Сигурно ще е много, но 
не за това става въпрос. Изго-
релите газове ще трябва да се 
транспортират с километри 
във вътрешността на туне-
лите и също да се препращат 
към атмосферата. Там, където 
излизат от вентилационните 
тръби (при крайните точки, т.е. 
при порталите), ще се образу-
ват огромни „факли” от отровен 
дим, които не може да не увре-

дят природата. Не ми се мисли 
и за това какво ще се случи в 
15-километровото съоръжение, 
ако стане авария или примерно 
за час-два спре токът, респ. не 
работи вентилацията.  

Трето. С цел евакуация на 
пътуващите при възникване на 
инцидент на определени него-
леми разстояния ще трябва да 
се отворят аварийни изходи, 
т.е. да се напълни дефилето 
със стълби (от тунелите към 
съществуващия път), които не 
мога да си представя как ще се 
„впишат” между скалните забе-
лежителности на Кресна. Ако 
пък няма да има такива изходи, 
какво ще стане с хората, кога-
то някакъв стар автомобил се 
повреди, получи се катастрофа 
или, не дай си Боже, някой недо-
брожелател реши да извърши 
провокация.

Четвърто. Сеизмичност-
та на района и фактът, че там 
вече са регистрирани огромни 
разседи, може в един момент да 
доведе до прекъсване някъде по 
трасето на изключително дъл-
гите тунели (т.е. да се стигне 
до хоризонтално или вертикално 
разместване на тръбите) и до 
практическа невъзможност за 
реконструирането им. А една от 
особеностите на земетресени-
ята е, че най-често се случват 
там, където вече са ставали.

Пето.  Тунелите в Креснен-
ското дефиле ще струват по-
вече от 2 милиарда лева само 
за да се построят. Колко точ-
но – това също специалистите 
ще изчислят. Това съображение 
не е екологически коректно, но 
трябва да се знае, че подобен 
въпрос също „виси”... По мое мне-
ние, което не ангажира никого, 
тунелите в Кресна никога няма 
да се изплатят.

Шесто. Няма да се премина-
ва по-бързо през дефилето, т.е. 
няма значително да се повиши 
скоростта на движение в туне-
лите. В тях, както е известно, 
скоростта пада до 60-70 км/час.

Седмо. Прекомерно дълги-
те съоръжения според моите 
песимистични предположения 
са идеално място за тероризъм. 
Как точно – не зная. Може досе-
га никъде по света такова нещо 
да не се е случвало. Но някъде 
все пак то ще се случи... 

Осмо. Дивната красота на 
Кресненското дефиле не може 

да се възприема от тунелите. 
А би било хубаво човек да й се 
наслади.

В заключение мога да кажа, 
че уникалната флора и фауна в 
Кресненското дефиле ще бъдат 
в най-голяма степен запазени, 
ако се реализира „тунелният 
проект”. Това е много важно, за-
щото веднъж унищожена (осо-
бено при грубо строително вме-
шателство) природата не може 
да се възстановява. И никакви 
последващи инвестиции няма 
да помогнат. Аз не се наемам да 
твърдя, че има по-добър техни-
чески и екологически допустим 
вариант за преминаване през 
Кресна. Но все още вярвам, че 
такъв може да се намери. 

Най-малкото – да се потърси.

Наскоро бях попитан дали не 
е възможно да се дублира изцяло 
съществуващият път с мосто-
ва конструкция (естакада), като 
все пак се избягват острите за-
вои и въобще в план и нивелета 
решението да отговаря на изис-
кванията за автомагистрален 
път. Може и да е възможно и еко-
логически да се окаже приемливо. 
Такъв технически вариант обаче 
досега не е предлаган и в рамки-
те на ОВОС не е разглеждан. 

Може би си струва да се провери 

такава възможност.

Всичко това го заявявам и 
по още една причина. Аз виждам 
и един друг - крайно нежелате-
лен сценарий. Той се състои в 
това - да се изградят тунели-
те, но заради проблемите със 
сигурността, които носят (или 
проблеми, които са се получили) 
трафикът да се върне трайно 
към сега съществуващия път – 
с всичките му вредни въздейст-
вия върху околната среда.  

С други думи – не само че ту-
нелите няма никога да се изпла-
тят, не само че няма да породят 
някакъв особен социален ефект, 
но има и опасност... един ден да 
станат неизползваеми.  

Така че, има възможност още 
веднъж всичко, свързано с пре-
минаването на автомагистра-
лата през Кресненското дефиле, 
да се преосмисли.  

Докато не е станало късно 
както за природата, така и за 
хората.

Снимка в. „Строител“
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Георги Сотиров

Тематичният финал 
„Съвременна модерна 
къща“ на проекта „Аз 
мога да строя“ се прове-
де във Варна. В него взе-
ха участие 10 екипа от 
цялата страна. Младите 
специалисти разполага-
ха с по 10 минути, за да 
защитят своята идея. 
При всяка финална среща 
момичета и момчетата 

имат възможността да 
общуват с председатели 
на областните предста-
вителства на Камарата 
на строителите в Бъл-
гария, с членове на КСБ 

и други, които им преда-
ват част от своя опит. 
Това бе петото издание 
на състезанието. 

Тази година домакин 
на надпреварата между 
младите хора от десет 
строителни гимназии 
в страната бе Варнен-
ският свободен универ-
ситет „Черноризец Хра-
бър”. 

„Уникалното общува-
не между преподавате-

ли и студенти в нашия 
ВУЗ  г аран т и ра  е дн о 
много различно качест-
во на образование”, за-
яви в приветственото 
си слово проф. д-р Ва-

Първо място - екип „АРТИДЕЯ“, София
Второ място - екип „АЛФА“, Стара Загора

Награда на публиката - 
екип „КРИЕЙТИВ БИЛДЪРС“, Варна

Награда от колегията - екип „УСМИВКИТЕ“, Сливен

Журито допусна допълнително до финала и екип  
„ПЕРСЕИДИ“ от София.

Екипите получиха грамоти от ВСУ „Черноризец Храбър”, 
както и ваучер за отстъпки от семестриални такси при 
записване за следване във варненския ВУЗ.

„Аз мога да строя” е едно впечатляващо събитие 
за нашата гимназия. Организаторите от ОП на КСБ – 
Пловдив, ни поканиха и ние се включваме вече за втори 
път. Можем да приемем олимпийския принцип на Пиер 
дьо Кубертен, френския педагог и историк, че по-ва-
жно е участието и то е достатъчно за едно ново про-
фесионално развитие на учениците. И  именно тук, в 
играта, в развлечението, в колегиалното отношение 
помежду им, което се стимулира от проекта на Пла-
мен Иванов, те се учат. Възможно ли е той да даде 
различните знания, които училището не може? Оказва 
се, че да и все по-динамичното развитие на „Аз мога 
да строя“ категорично го потвърждава.

Дали нашите абитуриенти са готови за профе-
сията, ще покаже времето. Те само след един месец 
се дипломират. И настава „време разделно” – имам ли 
сили да отида с моите знания на строителния обект, 
мога ли успешно да кандидатствам в някой ВУЗ… От-
говорите предстоят.

Инж. Радостина Дамянова, 
директор на ПГСА „Пеньо Пенев” - 
Добрич:

Инж. Христина Любенова, 
помощник-директор на ПГСАГ 
„Хр. Ботев” - София:

Калина Нушева, 
директор на ПГСАГ „В. Левски” - 
Варна:

От самото начало амбицирам софийските гимна-
зисти за сериозно участие. Изключителна е идеята 
на КСБ и аз истински се радвам и приветствам от-
критостта и чуваемостта, с което е съпътстван 
през годините този проект. 

Тук, във Варна, нашите момичета и момчета ос-
вен със знания, зарадваха гостите и журито с едно 
чаровно присъствие. Годините работа в този проект 
дадоха на нашата гимназия възможност за истин-
ско надграждане – и при обучението, и при практи-
ческата реализация, а и в очертаване параметрите 
на тяхното бъдеще. Поне 80% от представянето на 
учениците е тяхна самостоятелна работа. Защото 
участието в „Аз мога да строя” предполага знания 
извън училището… Младите колеги са мотивирани 
да влязат във ВУЗ и да изучават най-престижните 
строителни специалности. 100% от нашите възпи-
таници продължават образованието си във висше 
учебно заведение.

В образователната система ние наблягаме на два 
основни стълба – грешката и наказанието. Тук, в „Аз 
мога да строя”, обаче се акцентира на позитивния 
елемент и затова резултатността на проекта е зна-
чителна. Трябва да имаме различно отношение към 
лидерите, към тези, които изпреварващо се развиват 
в една или друга посока, а не толкова да работим с 
тези, които имат някакво рисково поведение. Разбира 
се, ако искаме тези първенци да теглят напред не 
само гимназията и образованието, а  след години - и 
държавата… 

Идеята на „Аз мога да строя” да откроява лидери-
те в едно приятелско състезание цели именно това. 
Те могат не само да водят, но и да признават греш-
ката си и да я обърнат в другата, правилната посо-
ка. Вариант е да покажем най-доброто от себе си. 
Отговорността за това, което правим, е водещото 
начало в проекта.

Пламен Иванов, зам.-председател на УС на КСБ, откри финалната 

надпревара
Журито заседава. В средата - председателят на 

ОП на КСБ - Варна, инж. Христо Димитров

Снимки авторът

лери Стоянов - зам.-
ректор по учебната 
дейност на висшето 
учебно заведение. „Ние 
също както и в про-
екта правим опит да 

се забавляваме, като 
работим  сериозно . 
Искам да подчертая, 
че признават нашите 
дипломи не само в ЕС, 
но и в университета 

в Бъркли -  Калифорния (САЩ).
Това е най-старото от 10-те 
учебни заведения, асоциирани 
с Калифорнийския универси-

тет. Той е основан през 
1868 г. Казвам това не 
случайно – всички вие, 
които сте достигнали до 
този национален кръг на 
„Аз мога да строя”, вече 
сте студенти в нашия 
университет”, подчерта 
зам.-ректорът.

След това започна 
тематичният финал „Съ-
временна модерна къща“. 
Младите специалисти 
бяха приветствани от 
техния  авторитетен 
колега,  председателя 
на ОП на КСБ – Варна, 
инж. Христо Димитров. 
„Вие сте добре дошли в 
строителните фирми. 
Затова тук покажете 
най-доброто, на което 
сте способни”, заяви той 
и пожела реален шанс за 
професионална реализа-
ция на учениците. „Усе-
щането е, че знаете, но 
тук, на финала, трябва 
да преодолеете състе-
зателната треска. Про-
ектът е матрица, начин 
на мислене, който може 
да ви помогне във всяка 
житейска ситуация, във 
всяка професия”, допъл-
ни колегата си от Варна 
и Пламен Иванов, зам.-
председател на УС на 
КСБ.
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Емил Христов

Започна ремонтът на 
Златишкия проход. Стар-
тът на първия етап от 
проекта бе даден от ми-
нистъра на регионалното 
развитие Десислава Тер-
зиева и председателя на 
УС на АПИ инж. Стефан 
Чайков. На церемонията 
присъстваха областни-
ят управител на София-
област Емил  Иванов, 
кметовете от региона 
и депутати. Обектът се 
финансира със средства 
от държавния бюджет 
по Публичната инвести-
ционна програма „Растеж 
и устойчиво развитие на 
регионите“. 

Изпълнението на ре-
хабилитацията е разде-
лено на два етапа. Пър-
вият е от км 33 до км 43. 
В него ще бъдат вложе-
ни 5 млн. лв. Вторият е 
от км 20 до км 33 и от 

км 43 до км 47. По двата 
ще бъдат ремонтирани 
общо 27 км. До средата 
на лятото трябва да за-
върши първият етап от 
ремонта, който включва 
10-километров участък.

Златишкият проход 
е затворен за движение 
повече от 20 години по-
ради незадоволителното 
състояние на настил-
ката. Път I I-37, който 
пресича Стара планина 

през седловината Каша-
на, осигурява връзката 
на подбалканския участък 
София – Пирдоп – Карлово 
с автомагистрала „Хе-
мус“. Това е най-прекият 
път за жителите от об-

щините Пирдоп, Златица, 
Антон, Челопеч, Чавдар и 
Мирково до Етрополе, Бо-
тевград и към Североза-
падна България.

Строителните дей-
ности на обекта ще бъ-
дат изпълнени от обе-
динение „София 2010“ по 
договора за текущо, пре-
вантивно и зимно поддър-
жане на републиканската 
пътна инфраструктура 
на територията на Об-
ласт София. В обедине-
нието участват: „ПИ ЕС 
АЙ“ АД, „СК-13 Пътстрой“ 
АД, „Балканстрой“ АД, 
„Станилов“ ЕООД и „Път-
но поддържане Дупница“ 
ЕООД.

На брифинг за меди-
ите Терзиева обяви, че 
тази година по публич-
ната  инвестиционна 
програма на правител-
ството на територията 
на Софийска област ще 
се инвестират над 20 
млн. лв.  Близо 7 млн. лв. 

от тях са за ремонт на 
пътища – Златишкия про-
ход и трасето Самоков 
- Живково - Ихтиман. С 
над 13 млн. лв. се финан-
сират проекти на общини 
от Софийска област за 
пътища, градска среда, 
спортна и образователна 
инфраструктура.

Министърът подчер-
та, че продължава изграж-
дането на магистрали, но 
вече и малките трасета 
са приоритет. Терзиева 
допълни, че подобрява-
нето на състоянието на 
второкласната и трето-
класната пътна мрежа 
вече е факт и е обезпе-
чено с допълнителни 50 
млн. лв. от публичната 
инвестиционна програма. 
Тя заяви, че двата лота 
на АМ „Марица”, лот 4 на 
АМ „Струма” и обходът 
на Враца, финансирани от 
ОП „Транспорт”, ще бъдат 
завършени преди края на 
годината.

Десислава Бакърджиева

Министерството на транспорта, информацион-
ните технологии и съобщенията получи официално-
то решение на Европейската комисия за проекта 
за изграждане на Западната дъга на Софийския 
околовръстен път. В окончателното становище 
на Брюксел се посочва, че апликационната форма 
на проекта е одобрена, с което отпада рискът той 
да не бъде финансиран. 

Изграждането на Западната дъга на Софийския 
околовръстен път се изпълнява по ос 2 „Развитие на 
пътната инфраструктура по Трансевропейските и 
основните национални транспортни оси” на ОПТ. За 
неговото реализиране към момента е предвидена без-
възмездна финансова помощ в размер на 44 803 076 лв., 
от които 35 842 461 лв. са от Кохезионния фонд на ЕС. 
Обектът е разделен на два участъка, като първият е в 
процес на строителство и е достигнал физически на-
предък от над 40%. Цялата дължина на трасето е око-
ло 8,5 км. Проектът започва от пресечната точка на 
Околовръстния път на София с АМ „Люлин” и завършва 
след бъдещата връзка със Северна скоростна танген-
та и автомагистрала „София - Калотина”. Предвижда 
се основната част на новия път да има три ленти във 
всяка посока на движение.

Десислава Бакърджиева

Строителството на двата учас-
тъка от проекта за разширение на 
първия лъч на столичното метро се 
извършва по график. Линията от бул. 
„Цариградско шосе” до летище Со-
фия е изпълнена на 62%. Очаква се 
до края на годината да приключат 
основните дейности по отсечката 
до аерогарата и да започнат из-
питванията. Работата по трасето 

от жк „Младост” 1 до Бизнес парк 
София в „Младост” 4 също е напред-
нала и обектът е изпълнен на 60%. 
С изграждането на подземната ли-
ния се реновират и някои столични 
булеварди. Още през тази есен ще 
бъдат завършени 4 км от пътна-
та мрежа в кварталите „Дружба” и 
„Младост”. Това стана ясно по време 
на инспекция на строителството на 

метростанцията при летището от 
кмета на София Йорданка Фандъ-
кова и изпълнителния директор на 
„Метрополитен” ЕАД инж. Стоян 
Братоев.

„Работи се активно и след една 
година метрото ще има връзка с 
аерогарата. От летище София до 
центъра ще се стига за по-малко от 
20 минути, като от този транспорт 

ще могат да се възползват още 
около 98 хил. души ежедневно. Сега 
всеки ден подземната железница се 
използва от над 300 хил. пътници. 
Метрото в София остава един от 
най-успешните европейски проек-
ти”, каза столичният кмет.

Строителната площадка до 
летището беше проверена в при-
съствието на кмета на Букурещ 
д-р Сорин Опреску. По думите му в 
момента и в Букурещ се строи под-
земна железница, която е държавна 
собственост, но се очаква да стане 
общинска.

 „Имаме амбицията София да се 
включи в Асоциацията на дунавски-
те градове. Надявам се до средата 
на тази година това да е факт. Го-
тови сме с господин Опреску да ра-
ботим по проекти и с допълнително 
европейско финансиране по линия 
на Дунавската стратегия”, посочи 
Йорданка Фандъкова пред своя ко-
лега.

Снимка Денис Бучел

Снимки авторът

Емил Христов

На официална церемония бе даден стартът на ре-
монта на близо 17 км от третокласната пътна мрежа 
в Област Пазарджик. Отсечките са на територията 
на Община Стрелча. Средствата са осигурени от бю-
джета на Агенция „Пътна инфраструктура“. В обновя-
ването на 2,3 км от път III-606 Копривщица - Стрелча 
ще бъдат вложени близо 380 хил. лв. По време на симво-
личната първа копка присъстваха председателят на 
УС на АПИ инж. Стефан Чайков, областният управи-
тел на Пазарджик  Иван Йорданов, кметът на Стрелча 

Иван Евстатиев, депутати и гости. 
По трасето не е извършван основен ремонт от 

близо 50 години. „Задачата, която съм поставил на из-
пълнителя, е до месец да приключи обновяването на 
участъка от пътя Копривщица - Стрелча, а до края на 
юли и на III-8003. За празника на Стрелча - 27 юли, кога-
то ще се отбележат и 45 години от обявяването му за 
град, предвиждаме да завърши ремонтът на близо 17 км 
от третокласната пътна мрежа“, каза инж. Чайков. 

Строителните дейности на обекта ще бъдат из-
пълнени от ДЗЗД „Поддържане пътища” Пловдив по до-
говора за текущо, превантивно и зимно поддържане на 

републиканската пътна инфраструктура на терито-
рията на Област Пазарджик.
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Три фирми и едно обе-
динение кандидатстват 
в откритата процедура 
за реставрация, експони-
ране и използване на ан-
тичния Одеон при Фору-
ма на древния Филипопол. 
Това са ПСГ АД - София, 
„Рест Димитров" ЕООД 

- Пловдив, ЕКСА АД - Со-
фия, и обединение „Одеон" 
с партньори „Рестстрой" 
ООД и „Европлам" ООД от 
Пловдив. Всички фирми са 
с доказан опит при въз-
становяването и консер-
вацията на паметници на 
културата. 

През тази година Об-
щина Пловдив отпусна 
320 000 лв.  за втория 
етап на реализирания 
през 2004 г. със средства 
на фондация „Левентис" 

проект за превръщане на 
археологическия памет-
ник във втори действащ 
по-малък античен теа-
тър. Основните работи 
са свързани с оформле-
ние и социализация на 
подземните сводови га-
лерии, върху които стъп-
ват амфитеатралните 
редове със седалки. Там 
ще бъдат обособени мал-
ка музейна експозиция и 
информационен център. 
Предвиждат се също и 
автентично възстановя-
ване с каменна зидария на 
седалките и укрепване на 
оригиналната мраморна 
настилка на орхестрата. 

Одеонът е открит 
пр е з  19 8 8  г . ,  а  п р е з 
1995 г. е обявен за кул-
турна ценност от нацио-
нално значение като част 
от Форумния комплекс 
на Филипопол в центъра 
на Пловдив. Античната 
сграда е била мястото, 
където някога е заседа-
вал градският съвет. 

Обществена поръчка за 4,2 млн. лв. за изграж-
дане на инфраструктурна мрежа обявиха в Хитри-
но. Тя включва строителство и реконструкция на 
пътища между селата Студеница, Хума, Длъжко, 
Развигорово, Единаковци, Върбак, Каменяк, Сливак, 
Калино, Иглика, Висока поляна и Студеница. Край-
ният срок за изпълнение на обекта е 210 дни след 
подписване на договора. От кандидатите се изиск-
ват минимум 8 млн. лв. без ДДС общ оборот и 4 
млн. лв. без ДДС приключили строителни договори 
за последните три години. Предлаганата цена е с 
тежест 50%, срокът за изпълнение - 30%, а гаран-
ционният - 20%. Проектът се финансира с евро-
средства по ПРСР.

Председателят на Управителния съвет на Аген-
ция „Пътна инфраструктура“ инж. Стефан Чайков 
одобри документацията за откриване на общест-
вената поръчка за строителство на обходния път 
на град Димово. Той е с приблизителна дължина 8 км.

Проектът е по програмата „Ново строител-
ство“ на АПИ и ще се финансира изцяло със сред-
ства от републиканския бюджет. Индикативната 
стойност е 9,9 млн. лв. Срокът за изпълнение е 210 
календарни дни от датата на сключване на дого-
вора.

Път I-1 преминава в този участък през Димово и 
селата Бела, Скомля и Медовница, което определя 
ниска скорост на движение и повишава риска от 
пътнотранспортни произшествия. Участъкът е с 
важно значение за северозападната част на стра-
ната. С изграждането на обходния път движението 
ще бъде изнесено извън населените места, с което 
ще се подобрят условията за живот и ще намалее 
замърсяването на въздуха.

Облигационен заем до 20 млн. лв. планира да из-
тегли Община Варна през следващата година. Той 
ще послужи за изграждането на ново училище в район 
„Приморски”, на детски градини и пътна инфраструк-
тура. Учебната сграда трябва да разреши проблема 
със съжителството на Математическа гимназия 
„Д-р Петър Берон” и ОУ „Захари Стоянов”. Все още 
няма решение кое  от тях ще се нанесе в бъдещото 
здание.

Обследвани са четири терена, които се считат 
за подходящи, като цялата документация по въпроса 
е представена на вниманието на Общинския съвет.

Близо 96 млн. лв. възнамерява да получи админи-
страцията под формата на дългови инструменти за 
изпълнение на проекти по оперативни програми за 
периода до 2017 г. Средствата ще се търсят от 
Фонда за органите на местното самоуправление в 
България – ФЛАГ, Европейската банка за възстано-
вяване и развитие или други финансови и кредитни 
институции, избрани по реда на Закона за общест-
вените поръчки.

Община Вър-
шец търси стро-
ителни компании 
за реконструкци-
ята на два пътни 
участъка  меж-
ду селата Долна 
Бела речка, Стоя-
ново, Лютаджик и 
Главаци, Черкаски, 
Слатина, Ягодово. 
Индикативната 
стойност на търга е 5,6 млн. лв. без ДДС, които са оси-
гурени по Програмата за развитие на селските райони. 
Реконструкцията трябва да бъда завършена до 14 месеца 
след подписване на споразумението. За да участват, ком-
паниите трябва да докажат общ оборот през последните 
три години в размер на минимум 4,5 млн. лв. без ДДС. 
Предложенията ще бъдат оценявани по цена и техническо 
изпълнение с еднаква тежест - по 50%. Крайният срок за 
кандидатстване е 22 май. 

В Полски Тръмбеш търсят фир-
ма за изпълнение на строителни 
работи върху пътни участъци с 
обща дължина 6,5 км в селата Ка-
мен, Сушица, Стефан Стамболо-
во и Полски Сеновец. Прогнозната 

стойност за обявената общест-
вена поръчка е 2,4 млн. лв. без ДДС 
и се финансира по Програмата за 
развитие на селските райони. 
Право на участие имат строител-
ни компании с изпълнени договори, 

сходни с поръчката, през послед-
ните три години за минимум 4,9 
млн. лв. без ДДС. До 26 май може 
да се подават оферти, които ще 
бъдат оценявани според най-нис-
ката цена - с тежест 100%. 

Община Пловдив дава 320 хил. лв. за превръщането  
на археологическия паметник в действащ античен театър

Роза Никова, 
ОП на КСБ - Кюстендил

Откриха две детски и една 
спортна площадка в Кюстендил.  

Новите придобивки са част от 
проекта „За устойчиво и интегри-
рано развитие на Кюстендил чрез 
благоустрояване и озеленяване на 
градската средата”, изпълнявани 
от общината. Гости на открива-
нето бяха кметът Петър Паунов, 
председателят на общинския съвет 
Иван Андонов, зам.-кметът Росица 
Плачкова и инж. Светослав Борисов, 
председател на ОП на КСБ - Кюс-
тендил. 

„Седем са обектите, по които 
работим. Общата им стойност е 
5 млн. лв. Кюстендил и децата го 
заслужават. Показваме как се изпъл-
няват проекти с европейско финан-
сиране”, отбеляза кметът.

Снимка авторът

Снимка Влади Георгиев

Снимка Свилена Гражданска
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С изцяло асфалтирани 
главни улици, които бяха 
разкопани заради изпъл-
нението на проекта за 
водния цикъл, ще посрещ-
не Момчилград гостите 
си на традиционната 
между народна  среща 
през август. Местната 
администрация започва 
проект на стойност 1,7 
млн. лв. за рехабилита-
ция на улици в общинския 
център. Средствата са 
от Публичната инвести-
ционна програма „Растеж 
и устойчиво развитие на 
регионите”. 

Проектът за водния 
цикъл по Оперативна 
програма „Околна среда”, 
за чието изпълнение Об-
щина Момчилград получи 
финансиране за изграж-
дане на пречиствателна 
станция с воден колек-
тор и реконструкция на 
ВиК мрежата, включва 
асфалтиране единстве-
но на местата, където е 
поставен нов водопровод 
и канализация. С този 
проблем се сблъскаха 
повечето общини у нас, 
изпълнили водни проекти. 

Частичното асфал-
тиране по възстановя-
ването на уличната и 
тротоарната настилка, 
където е прекарана ка-

нализация, започна преди 
броени дни. В момента се 
възстановяват улиците 
„Никола Петков”, „Орфей” 
и „Булаир”. Другата добра 

вест е, че изпълните-
лите на водния цикъл 
са поели ангажимент 
пред общината да по-
могнат с материали 
за възстановяването 
на спортната пло-
щадка на ОУ „Петър 
Берон”. 

С ъ щ е в р е м е н н о 
близо  60%  от  ре -
хабилитацията на 

15,3 км и изграждането 
на 5,494 км нова кана-
лизационна и възстано-
вяването на 13,303 км 
водоснабдителна мре-
жа вече са приключили. 
До края на април пък се  
очаква да бъдат извър-
шени първите проби на 
новата пречиствателна 
станция за отпадъчни 
води край с. Сушево.

Приключиха мащабните ре-
монтни дейности в общежити-
ето към Спортния интернат в 
Благоевград. Изцяло обновени 
са всички 27 стаи в спалната 
част, като е изградена напълно 
нова електрическа инсталация, 
водопроводна и отоплителна 
система. Стаите са оборуд-
вани с нови дограма, освети-
телни тела и подова настилка. 
Напълно реконструирани са ко-
ридорите, стените и тавани-
те в стаите. Преди ремонта 
санитарните възли бяха общи и 
по един на етаж, сега има във 
всяка стая. 

Ремонтните дейности въз-
лизат на около 300 хил. лв., кои-
то са дарение на частен инвес-

титор. През 2012 г., по време 
на първия етап от ремонтите 
дейности, бе поставена нова 
дограма и топлоизолация на 
спортните зали, а осветител-
ната система бе подменена. 
В зала „Гимнастика“ се изгра-
ди вентилационна система, а 
коридорите в тренировъчните 
зали бяха освежени. Паралелно 
с ремонта в спортен комплекс 
„Пирин“ усилено се обновяват и 
футболните игрища в с. Рилци. 
Коригират се земните масиви 
около едно от игрищата, кое-
то се подготвя за презасяване 
на тревното покритие. Ремон-
тират се и седящите места. 
Предвидено е да бъдат възста-
новени около 450 седящи места.

Три нови площадки за раз-
делно събиране на отпадъци ще 
бъдат изградени в промишле-
ната зона на Търговище. Пър-
вата ще бъде за събиране на 
растителни и биоразградими 
отпадъци, втората – за бито-
ви, включващи едрогабаритни и 
опасни отпадъци. На третата 
ще се извършват дейности по 
подготовка за оползотворява-
не на строителните. Всички се 

намират в близост до пречис-
твателната станция за отпа-
дъчни води и трябва да бъдат 
готови до края на тази година. 
Парите ще бъдат заделени от 
общинския бюджет, решиха на 
последното си редовно заседа-
ние съветниците в Търговище. 
Така местната администрация 
започва поетапно изпълнение 
на задълженията си по Закона 
за управление на отпадъците.

Обществена поръчка за ре-
монт на общински пътища и 
благоустрояване на улици на 
обща стойност 1 402 796 лв. без 
ДДС обяви Община Хасково. Тя 
е разделена на 4 обособени по-
зиции. Първата включва ремонт 
на пътища в общината през 
тази година, втората – бла-
гоустрояване на улици в квар-
талите „Каменни“ и „Хисаря“, 
третата е за благоустрояване 
на улици в селата Големанци, 

Войводово, Тракиец, Гълъбец и 
Зорница, а четвъртата позиция 
е за възстановяване експлоата-
ционното състояние на улици 
в Хасково и селата. Максимал-
ната стойност за първата е 
277 796 лв. без ДДС, за втората 
– 291 667 лв., за селските улици 
– 208 333 лв., а за четвъртата 
– 625 хил. лв. Срокът за изпъл-
нение на първите три позиции 
е до 30 ноември 2014 г., а на по-
следната – до 30 ноември 2015 г.

Завършва работата по проекта за воден цикъл

Започват дългоочакваните ремонти в 
Девинската болница. Те трябваше да стар-
тират още в края на миналата година, но 
една от фирмите, участвали в конкурса, об-
жалва процедурата. Преди дни и последната 
инстанция е отхвърлила жалбата и може би 
в близките дни ще започнат дейностите. 
Очаква се да приключат до 2 месеца, като 
ще обхванат около 80% от сградния фонд, в 
който ще се подменят инсталациите и ще 
се направи освежаване на помещенията. 
Стойността на ремонта е около 400 000 лв. 
След приключването му дейността на бол-
ницата ще се разшири. Идеята е здравното 
заведение да заработи с такъв капацитет, 
какъвто е имало преди затварянето, а имен-
но вътрешно и детско отделение, неврология 
и хирургия – общо около 70 легла. От месец 
болницата работи с вътрешно отделение, 
неврология (12 легла) и детско отделение (10 
легла).

Започна ремонт на читалището в Тервел, 
съобщават от кметството. То е най-голямото 
от 13-те в общината и една от най-големите 
обществени сгради в града, която е на повече 
от 45 години. Ремонтните дейности ще се осъ-
ществят по проект, финансиран от Междуна-
родния фонд „Козлодуй”. Предвижда се реализация 
на редица мерки за енергийна ефективност на 
обща стойност около 120 хил. лв. В рамките на 
проекта ще се постави топлоизолация по всич-
ки външни стени на сградата, след което ще се 
измажат и боядисат, като се търси съответ-
ствие с досегашното оформление на фасадите 
по отношение на цвят и надписи. Предвижда се 
още топлоизолация върху плочата и стените на 
сутерена, както и на покрива. 

Освен това покривната конструкция трябва 
да бъде обработена основно с изолация и каучу-
кова мембрана, за да бъде решен главният про-
блем с течовете. Подменят се всички видове 
дограма на сградата – врати, прозорци, отво-
ри на сутерена. От Община Тервел припомнят, 
че отоплителната инсталация е възстановена 
през 2010 г. – след повече от 10 години, в които 
е била неработеща. През 2013 г. чрез средства 
от Програмата за развитие на селските райони 
са ремонтирани основно фоайето и залата на 
същото читалище.

Работата по изграждане на новото рибар-
ско пристанище в Сарафово е преполовена. 
Вече е изграден кейовият фронт. Основата му 
е заскалена с половинтонни каменни блокове. 
Шпунтовата стена е изпълнена на 90% - ос-
тават още 100 м откъм дълбоката част. Тя 
се състои от 2000 едри елемента, наречени 
шпунтови секции. В източния край на порта 
са монтирани необходимите водообменници.

Продължава полагането на настилка от бе-
тон, строителството на вълнобойни стени и 
нареждане на нови тетраподи. 

По проекта ще бъдат изградени още об-
служваща пристанищна сграда и паркинг. Непо-
средствено до тях ще е покритото тържище 
за първа продажба на улова с 20 броя маси. В 
западния край е предвиден хелинг, осигуряващ 
пускането на вода и ваденето на плавателни-
те съдове. 

Строителството на рибарско пристанище 
Сарафово е първият одобрен български проект 
по мярка 3.3 „Инвестиции за реконструкция и 
модернизация на рибарски пристанища, кейови 
места за разтоварване и покрити лодкостоян-
ки” от Оперативна програма „Рибарство”. За 
неговото изпълнение Община Бургас спечели 
10 млн. лв.  

Портът ще има капацитет от 104 места за 
плавателни съдове до 8 м и за кораби до 20 м.



Мартин Славчев

Инж. Дудушки, как се развива сектор 

„Строителство” във Враца?

В момента градът е голяма строителна 
площадка. Състоянието на сектора е добро. 
Нещо, което не се беше случвало от доста 
време насам. Едновременно се изпълняват 
няколко големи обекта. Скоро се очаква да 
стартират и новите търгове за одобрени-
те проекти във Враца и 
областта по Публичната 
инвестиционна програ-
ма „Растеж и устойчиво 
развитие на регионите”. 
Мога да кажа, че в момен-
та строителството в 
града „ври и кипи”. 

Работи се по водния 
цикъл. Предстои да бъдат асфалтирани и 
улици. В Мездра ще бъде изградена спортна 
зала, както и редица други обекти в по-мал-
ките общини.  

След като дълго време имаше спад, в 
последните години наблюдаваме засилване 
на строителството на територията на 
област та.

Друг е въпросът, дали фирмите са под-
готвени за участие в търговете, които 
предстоят. Ако това не е така, стъпката, 

която трябва да се направи, е да се създадат 
консорциуми. Обединението е бъдещето, а 
не разделението.

 
Според вас коя част от бранша е най-

засегната от кризата? 

Мога да определя като такава жилищно-
то строителство. Според мен скоро няма да 
има съживяване в този сегмент. Жилищното 
строителство е все още замразено и не се 

работи по него. Решението 
на проблема не зависи само 
от нас, но и от подобрение-
то на финансовото състоя-
ние на хората. Защото, за 
да се инвестира в изграж-
дането на нови домове, е 
необходимо да има плате-
жоспособни граждани, а в 

момента не е така. Те се страхуват от дъл-
госрочни заеми и от факта, че могат да ос-
танат изведнъж без работа. Това са причини, 
които демотивират хората да купуват жили-
ща. Пазарът е на много ниско ниво. Отделно 
от това клиентите вече търсят сигурност 
и искат да видят обекта почти завършен и 
тогава да купуват. За това обаче фирмата 
трябва да има много голям финансов ресурс. 

ОБЛАСТНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА КАМАРАТА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
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В ОП на КСБ – Враца, 

членуват 40 фирми
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Бъдещето на 
местните фирми е 

в обединението
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 на стр. 18

В момента 
Враца е 
голяма 

строителна 
площадка 

Снимки Мирослав Еленков



Инж. Росен Дудушки, председател 
на ОП на КСБ – Враца:

За съжаление в миналото 
е имало доста некоректни 
компании и поради това 
хората са скептично на-
строени и много по-мни-
телни.

Как протича дейност-

та на ОП на КСБ - Враца? 

Имаме работещо об-
ластно представител-
ство с един много добър 
екип. Няма фирма, която 
да има забележки към нас. 
Взаимодействаме си ак-
тивно с местните власти 
в областта. Дори вече 
имаме подписано спора-
зумение за партньорство 
с Община Враца. Според 
клаузите на документа 
ще оказваме експертна 
помощ при изготвянето 
на проекти, за да се из-
бегнат негативите при 
изпълнението им. Стар-
тирали сме разговори и 
с останалите кметове и 
се надявам до края на го-
дината да имаме сключе-
ни споразумения и с тях. 
Организираме срещи с 
представители на общи-
ните, на които фирмите 

поставят своите пробле-
ми. Мога да кажа, че мест-
ните власти се съобразя-
ват с нас и ни търсят за 
мнение и оценка. Това е 
показател за дейността 
на областното предста-
вителство на Камарата. 
Планираме разговори и със 
заместник-кметовете по 
строителство. 

През тази година ОП 
на КСБ – Враца, ще има 
и своя собствена сграда. 
В момента се работи по 
проектирането на дизай-
на и оборудването й. Там 
ще се срещаме с колегите 
строители, за да обсъжда-
ме актуалните проблеми и 
добрите практики.  

Колко фирми члену-

ват в ОП на КСБ – Враца, 

и колко в ЦПРС?

В регистъра фирмите 
са 77, а в Камарата - 40. 

Тази година привлякохме и 
две нови компании. Друго, 
което ни предстои, е да 
направим конкурс за сгра-
да на годината. Ще има 
номинации в три катего-
рии. В момента събираме 
информация. Всеки един 
от членовете ще оценява 
обекта на колегата си. 
Имаме и сериозно парт-
ньорство със строител-

ния техникум в града  
„Г. С. Раковски”. Подпома-
гаме финансово децата, 
които учат в паралелка-
та по строителство и 
са родени извън Враца. 
Показваме им също как-
во представлява нашата 

професия. Искаме да пре-
дизвикаме интерес у тях, 
за да могат, когато за-
вършат, да са мотивира-
ни да работят в сектора.

Какви са основните 

проблеми пред местните 

строителни фирми?

Все още има проблеми 
във връзка с провеждане 
на конкурсите. Има крите-
рии по Закона за общест-
вените поръчки, които 
елиминират повечето от 
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1. Липса на подготвени кадри

2. Поява на фирми комисионери

3. Критерият „най-ниска цена“

Инж. Тони Петров, управител на СП-90:

Инж. Тодор Топалски, председател на Клуба на 
строителите ветерани във Враца: 

Липсват квалифицирани кадри

НКСВ може да бъде полезен на 
действащите строители

Основните проблеми, с които се 
сблъскват местните фирми, са лип-
сата на мотивация и квалификация 
на кадрите. В последните години се 
усети съживяване в строителство-
то, но ако няма млади хора, които да 
работят, то ще бъде само временно. 
Не само строителството, а всички 
отрасли имат този проблем. Ние оп-
итваме да обучаваме специалисти, 
но в един момент те ни напускат, а 
това са изгубени средства за фир-
мите.

Основното нещо, което трябва да 
направим, е да повишим мотивация-
та на децата още от ранна възраст. 
Те трябва да изпитват интерес към 
строителната професия. Ние правим 

всичко възможно да се случи това. 
Нормативната уредба също има 

нужда от корекции, за да влезе в 
крак с времето. Необходими са про-
мени, за да могат малките фирми 
да не бъдат винаги подизпълните-
ли. Със сегашните изисквания се 
постигна това, че се появиха фир-
ми комисионери. Най-ниската цена 
също е вреден критерий. В повечето 
случаи този фактор дава възмож-
ност за корупция. Няма как нещо, 
което струва 1 лев, да се направи 
за 10 стотинки. 

Относно плащанията по общест-
вените поръчки – имаме добра кому-
никация с местните власти и нямаме 
проблем в тази област.

Участвал съм във всички дейнос-
ти на Камарата на строителите в 
България не само като бивш пред-
седател на ОП на КСБ - Враца, но и 
като един от учредителите на орга-
низацията.  Въпреки препятствията, 
през които преминахме, сега мога да 
кажа, че Камарата е на много високо 
ниво. Разбира се, трудности все още 
има в организационно отношение, но 
нещата се изчистват. Работил съм 
Германия. Там имам завършени над 
40 обекта и мога да направя съпос-
тавката, че ние много напреднахме 
и се доближаваме до немския опит, 
като продължаваме да се учим. Тук 
не изключвам и в. „Строител“, който 
е голямо постижение за Камарата. 
Медията успя да се наложи не само 
като издание на строителите, той е 
търсен и от други браншови гилдии, 
държавна и общинска администра-
ция. Те го ползват като основен из-
точник на информация за сектора. 
Той е настолна книга за тях, която 
ги ориентира изцяло в инвестицион-
ния процес. 

Националният клуб на строители-
те ветерани е едно отдавна мислено 
начинание. Трябва да кажа, че е чест, 
че КСБ припозна и съдейства за орга-

низирането ни. За мен има само два 
вида строители - действащи и вете-
рани. Клубът е признание към коле-
гите, които вече не са в работоспо-
собна възраст. По време на срещите 
те си спомнят онези обекти, които 
са изградили. Известна е фразата на 
Пеньо Пенев, че построеното остава 
навеки. 

При всички случаи те могат да 
бъдат полезни на действащите 
строители.  При учредяването на 
клуба във Враца присъстваха много 
ветерани от бранша. Сега правим 
подготовка на общото събрание на 
Националния клуб. Подготвяме план 
какви мероприятия биха могли да 
проведем в структурите. 

 от стр. 17

1. Стимулиране на интереса към професията 

на изучаващите строителни специалности

2. Нормативни промени, за да могат мал-

ките фирми да участват в търговете и 

самостоятелно, а не само да бъдат подиз-

пълнители

3. Да бъде премахнат критерият „най-ниска 

цена“

фирмите. Смятам, че това 
е национален проблем, кой-
то стои и пред нас с ця-
лата си сила, защото 90% 
от заетостта ни идва от 
търговете. Хубаво е, че 
КСБ работи активно по 
промените в ЗОП.

Друг проблем, който 
е на дневен ред, е този с 
кад рите и тяхната ква-
лификация. Все повече се 
усеща липсата на под-
готвени служители. Все 
по-трудно е да намериш 
млади хора, които да искат 
да се реализират при нас. 
Според мен това са двата 
основни проблема.

Какво  мислите за 

предложенията, които 

Камарата на строите-

лите в България направи 

относно ЗОП?

Аз и колегите от Об-

ластното представи-
телство подкрепяме из-
цяло предложенията на 
Камарата за измененията 
в закона. Ако се одобрят 
промените, процесът на 
провеждане на търгове ще 
се подобри. 

Какви са очакванията 

ви от новия програмен 

период 2014 - 2020 г.?

Надявам се на повече 
инвестиции в региона, за 
да може фирмите ни да 
имат обекти и по този 
начин да се създадат ра-
ботни места. Очаквам  
поръчките да станат по-
достъпни за строители-
те. Разчитам и на опита, 
който вече имаме от учас-
тието си по различните 
програми, за да достиг-
нем едно по-добро ниво на 
строителство.

В момента Враца е голяма 
строителна площадка

Снимка Денис Бучел

В момента в града се изпълнява един от най-мащабните 

проекти в сектор „Води” – водният цикъл

Официалната церемония по повод подписването на споразумението за сътрудничество между 

Община Враца и ОП на КСБ – Враца



Инж. Васко Василев, управител на „Строител – 
Криводол” ЕООД:

Инж. Николай Петров, управител на фирма 
„Светлина-П” ЕООД:
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Критерият за най-ниска цена 
трябва да се премахне

Надявам се да се подобри 
ситуацията при търговете

Основният проблем за строителите е липсата на работа. Конкуренцията 
между фирмите става нелоялна. В повечето случаи си пречим, вместо да си по-
магаме. Ако сме по-коректни един към друг, нещата биха били по-добри. 

Има доста неща, които трябва да се променят в Закона за обществените 
поръчки. Нужно е да има по-облекчени правила за кандидатстване, защото в мо-
мента много фирми не покриват изискванията и често изпълнителят е предопре-
делен още в началото на самите процедури. Трябва да се премахне и критерият 
за най-ниската цена. Той е вреден за всички. Необходимо е да има граница, под 
която не бива да се пада. По този начин се получават порочни практики. Крат-
ките срокове също трябва да се премахнат, защото това води до занижаване 
на качеството. Има технологично време, което не се спазва. 

Основните проблеми, с които се сблъскват фирмите, членове на ОП на КСБ 
– Враца, са прекалено високите изисквания, които се поставят при търговете. 
Затова малките и средните предприятия не могат да участват самостоятелно 
и стават подизпълнители. Ние сме малка фирма и се опитваме да работим. Но на-
пример ново дружество, управлявано от млад инженер, който иска да развива своя 
бизнес, няма как да участва в търговете просто защото му липсва  необходимият 
оборот и опит, а няма и как да го набере. 

Надяваме се благодарение на промените в Закона за обществените поръчки, 
в подготовката на който експерти от КСБ участват активно, ситуацията да се 
промени. 

Инж. Венцислав Василев, областен управител на Враца:

Инж. Василев, какви 

проекти се изпълняват в 

момента на територия-

та на областта? 

Работи се може би по 
най-мащабния проект на 
ОПОС в сектор „Води” – во-
дния цикъл на Враца. Стой-
ността му е над 130 млн. 
лв. Има и други проекти, 
но в сравнение с водния 
цикъл те са значително 
по-малки по обем. Трябва 
да отбележим и зоната за 
отдих, която в момента се 
изгражда около пещерата 
Леденика. Като цяло на 
територията на община 
Враца кипи усилено стро-
ителство. 

Други големи обекти, 
които се изпълняват в ос-
таналите общини, са во-
дните цикли на Бяла Сла-
тина, на Козлодуй и част 
от този на Мездра. 

Какво финансиране 

получи районът по Пуб-

личната инвестицион-

на програма на прави-

телството „Растеж и 

устойчиво развитие на 

регионите”?

Проектите на значи-
телна част от общини-
те бяха одобрени. Враца, 

Мез дра, Роман, Борован, 
Мизия, Хайредин и Криво-
дол спечелиха финансира-
не. И десетте общини от 
областта бяха подали про-
екти, но в крайна сметка 
за седем от тях бяха оси-
гурени средства. 

По  ПИП „Растеж и 
устойчиво развитие на 
регионите” в областта 
ще влязат около 17 млн. лв. 
Всички подадени проекти, 
които кандидатстваха за 
финансиране, бяха на стой-
ност около 65 млн. лв. Все 
пак става въпрос за значи-
телни средства. По този 
начин особено в по-малки-
те населени места поне 
донякъде ще се реши про-
блемът с безработицата. 

Вече съм провел разго-
вори с кметовете на спе-
челилите общини. Надявам 
се проектите да бъдат 
изпълнявани предимно от 
фирми от региона. 

Кои са основните про-

блеми на областта? 

Освен високата без-
работица, за която вече 
споменах, друга голяма 
трудност е липсата на 
квалифицирани кадри. От 
гледна точка на строи-

телството това допълни-
телно пречи на реализира-
нето на проектите. 

Какви стъпки трябва 

да се предприемат, за да 

бъдат разрешени тези 

проблеми? 

Имаме намерение да 
започнем курсове за пови-
шаване на квалификация-
та. Според мен в нашата 
област трябва така да 
развиваме икономиката, 
че да бъдат създадени 
трайни работни места. 
Именно по този начин ще 
се подобри значително и 

статутът на нашите съ-
граждани. Безработицата, 
която е на доста високо 
ниво в сравнение с оста-
налите области в страна-
та, ще намалее. Така ще 
се съживят и строител-
ството, и търговията. От 
друга страна, държавата 

Трябва да има 
повече работа за 
местните фирми

Високата безработица и 
липсата на квалифицирани 

кадри са сред основните 
проблеми на областта

Археологическия комплекс „Калето” в Мездра

Черепишкият манастир

ще получава по-големи да-
нъци, които ще могат да 
бъдат насочени към здра-
веопазването, образова-
нието, социалната сфера 
и т.н. Всичко е взаимно 
свързано. 

Опитвате ли се да 

привличате чужди инвес-

титори? 

Разбира се. Работим 
да привлечем свежи сред-
ства. Нормална е целта 
на всеки инвеститор да 
реализира печалба. Това 
не трябва да притеснява 
никого. Защото всяко ново 
предприятие означава съз-
даване на работни места, 
а това е и нашата цел. 

Как работите с ОП на 

КСБ – Враца? 

Въпреки че не раз-
работваме активно ин-
фраструктурни проекти, 
което е приоритет на об-
щините, нашето взаимо-
действие с Областното 

представителство на Ка-
марата е добро. Доволен 
съм, че има хора, които се 
отнасят към съответни-
те задачи с чувство на 

отговорност и колегиал-
ност. Всички имаме обща 
цел – да направим нещо по-
ложително за развитието 
на област Враца. 

С
ни

м
ка
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Снимка Община Мездра



Инж. Николай Иванов, кмет на Враца: 
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Инж. Иванов, какво е 

състоянието на община 

Враца по отношение на 

строителството? 

За съжаление в пове-
чето случаи се изгражда 
само на територията на 
града. Причината е липса-
та на средства. Знаете, 
че през програмния период 
2007 – 2013 г. селата от 
градските ареали нямаха 
достъп до финансиране. 
Същевременно инвести-
ционната програма на об-
щината е доста ограниче-
на. В населените места се 
извършват по-скоро бла-
гоустройствени работи и 
аварийни ремонти, които 
не бих нарекъл същинско 
строителство. 

Какви проекти се из-

пълняват на територия-

та на общината? 

В момента Враца е 
строителна площадка. 
Знаете, че изпълняваме 
интегрирания проект за 
воден цикъл на града ни. 
Той е най-големият в сек-
тор „Води” по Оперативна 
програма „Околна среда“ 
2007 – 2013 г. Действи-
телно това е много ма-
щабно строителство и го-
лямо предизвикателство 
за нас. Извършваме рекон-
струкция на пречиства-
телната станция за от-
падъчни води, също така 
на водопроводната мрежа 
– 77 км, удължаване на ка-
нализационната – 47 км, 
и реконструкция на близо 
35 км довеждащ водопро-
вод. Както се казва, няма 
неразкопана улица. Но все 
пак предстои активният 
строителен сезон, в кой-
то сме си поставили ам-
бициозната програма – не 
само да приключим строи-
телството по ВиК мрежа-
та, но и да възстановим 
уличните настилки, тро-
тоарите, зелените площи. 

Но не всичко се из-
черпва с този проект. 
Изграждаме нов парк в жк 
„Дъбника“ – с много зеле-
нина, водни площи, кътове 
за игри и спорт, амфите-
атър. Извършваме обно-
вяване на парк „Хижата”, 
което обхваща рекон-
струкция на отдавна неиз-
ползвано спортно игрище, 
нов обособен детски парк 
с открита сцена и много 
забавления. Реконструи-
раме пешеходните алеи. 
Изграждаме велоалеята, 
свързваща парк „Хижата” 

с местността Вратцата, 
а оттам – екопътека до 
пещерата Леденика. Ра-
ботим и по един минипарк 
в кв. „Медковец“ с полигон 
за екстремно колоездене, 
със спортна и детска пло-
щадка и зелени кътове за 
отдих. Проектът включва 
и изграждане на две ком-
бинирани детски и спорт-
ни площадки в квартали на 
града. Това са обекти, кои-
то отдавна не са правени 
в нашия град. 

Радвам се, че голяма 
част от проектите ни се 
изпълняват от врачански 
строителни фирми, които 
създават заетост и пови-
шават квалификацията на 
работниците си. Всичко 
това ще подобри качест-
вото на живот на гражда-
ните на нашата община. 

Как си сътрудничите 

с ОП на КСБ – Враца? Как-

ви съвместни инициати-

ви имате?

Много разчитаме на 

Областното представи-
телство на Камарата на 
строителите в България. 
Съвсем наскоро подпи-
сахме и споразумение за 
сътрудничество. Негови-
те принципи са за равно-
поставеност и взаимно 
уважение, гарантиране на 
прозрачно и ефективно уп-
равление на инвестицион-
ната политика на Враца. 
Общината се ангажира 
да предоставя възмож-
ност за извършване на 
независим професионален 
мониторинг на процеса на 

подготовка на тръжната 
документация и изгражда-
нето на инфраструктурни 
обекти с важно общест-
вено-икономическо зна-
чение. Ще предоставяме 
своевременно достъп до 
информация и необходима-
та документация на всич-
ки етапи от подготов-
ката и изпълнението на 
наблюдавания проект. От 
своя страна ОП на КСБ – 
Враца, пое ангажимент да 
участва в съвместни или 
в самостоятелни екипи за 
наблюдение на процеса на 
подготовка и изграждане 
на обекти, като се спаз-
ват стриктно принципи-
те за безпристрастност 

и професионализъм и се 
защитават интересите 
на общината като потре-
бител на строителните 
услуги. Първата ни съв-
местна инициатива беше 
изготвянето на инвести-
ционен проект за основен 
ремонт на възлови улици 
в града. Предложението 
беше одобрено от Минис-
терския съвет. Финанси-
рането на този проект 
за нашия град е осигурено 
от Публичната инвести-
ционна програма „Растеж 
и устойчиво развитие на 
регионите”. То е в размер 
на 7 млн. лв. 

Какви са основните 

проблеми на община Вра-

ца?

Местните не се отли-
чават от тези на другите 
общини. Със сигурност 
един от съществените 
проблеми е безработица-
та. Вторият – слабото 
развитие на икономика. 
Тази социално-икономи-
ческа картина, съчетана 
с тежката демография, е 
страшен проблем и години 
наред не се прави нищо в 
тази посока.

Какви пътища търси-

те за тяхното решение? 

Необходимо е да пре-
одолеем тези трудности 
заедно с държавата. Нито 
ние като община или пра-
вителството само ще се 
справи с тях. Ето и при-
мер: при над 160 млн. лв. 
инвестиции  в  инфра-
структурата на Враца с 
успешни европроекти, в 
областта на заетост-
та няма чувствителен 
растеж. Подкрепата на 
общината за новородени 
деца при младите семей-
ства също не води до бум 
в раждаемостта. Необхо-
дими са комплексни мерки 
и аз мисля, че това, което 
прави Министерският съ-
вет в последните месеци, 
е знак за разбиране и под-
крепа – и с инвестициите 
в инфраструктурата на 
града, и с подготовката 
на специален инструмент 
за Северозапада, наречен 
„Интегрирани територи-
ални инициативи”, през 
настоящия програмен пе-
риод.

Какво очаквате да се 

случи до 2020 г.?

Много! През 2013 г. под-
готвихме интегрирания 

план за градско възстано-
вяване и развитие. Имаме 
ясна визия за развитието 
на града ни през програм-
ния период 2014 – 2020 г. 
Имаме и много амбициозна 
инвестиционна програма, 
която, разбира се, е свър-
зана и със строителство. 

Опитвате ли се да 

привличате външни ин-

веститори?

Естествено. Изгот-
вили сме маркетингов 
профил на  общината. 
Работим съвместно и с 
Българската агенция за 
инвестиции. Много раз-
читаме на публично-част-
ното партньорство за 
постигане на голяма част 
от инвестиционните ни 
намерения.

Какво е вашето мне-

ние относно готвените 

промени в ЗОП и ЗУТ?

За съжаление тези из-
менения се правят много 
често. И не само това – 
вменяват се все повече 
и повече отговорности и 
задължения на общините. 
Говоря и за двата закона. 
Повече отговорности, 
повече задължения, а лип-
са на нови квалифицирани 
кад ри, които да привлечем 
за работа в администра-
цията поради ниското за-
плащане. И така се полу-
чава един омагьосан кръг. 
С промените в ЗУТ напри-
мер като отговорност на 
общините бе прехвърлен 
контролът по изпълнение-
то на строежите и зако-
носъобразното ползване 
на обектите от IV до VI 
категория. В проекта за 
изменение на ЗОП пък се 
предвижда цялата инфор-
мация, свързана с провеж-

Общината има амбициозна 
инвестиционна програма

1. Неработеща икономика

2. Висока безработица

3. Липса на квалифицирани кадри

1. Създаване на трайни работни места 

2. Повишаване квалификацията на админис-

трацията

3. Привличане на външни инвеститори



Леденика е най-голямата и една от 
най-посещаваните пещери в България. 
Отворена е през цялата година. Намира 
се на 16 км от Враца. До нея има асфал-
тов път, който преминава през прохода 
Вратцата, криволичи покрай скалите и 
горските масиви на Врачанския Балкан и 

достига до самия й вход. 
Леденика се намира на 830 м надмор-

ска височина. Тя е дълга 320 м и има 10 
зали. Пещерата носи името си от пър-
вата зала, в която зимно време става 
студено като в истински хладилник. Там 
температурата пада до минус 20 градуса 
и се образува огромна ледена колона. Това 
е феномен, тъй като в самата пещера 
температурата е постоянна и е около 
8–16 градуса. Влажността на въздуха 
е 92%. В нея са едни от най-красивите 
зали и формирования – „Езерото на жела-
нията” и „Проходът на грешниците”. Тук 
се намира и най-атрактивната на Балка-
ните зала – Концертната. Тя е огромна, 
красива и с невероятна акустика, което 
е причина Врачанската филхармония чес-
то да изнася в нея симфонични концерти. 
След нея по железни мостове се преми-

нава през Малката и Голямата пропаст, 
през коридора „Завеските” и се достига 
до Бялата зала. Най-високата точка в 
Леденика се 
нарича „Сед-
мото небе”. 
Пещерата е 

преоборудвана през последните години, 
така че осветлението, мостчетата и 
стълбите са изключително надеждни. 
Близо до нея има добре поддържани поляни 
и места за пикник. 

В момента тече реализацията на про-
ект по Оперативна програма „Регионал-

но развитие” 2007 - 2013 г. по схема за 
предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ „Подкрепа за развитието на при-
родни, културни и исторически атракции” 
на стойност 5,2 млн. лв.

Целта на проекта е разработване на 
природна атракция, базирана на пещера-

та, и превръщането й в основа на конку-
рентоспособен туристически продукт. 
Предвижда се създаване на развлекате-
лен парк, анимационен модул „Приказ-
на алея” с амфитеатър и модул „Мама, 
татко и ние” със спортни съоръжения 
за малки и големи. В пещерата чрез мо-
дерни технологии са заложени звукови и 
светлинни ефекти.  Рехабилитацията на 
информационния център и обзавеждане-
то на съвременна прожекционна зала ще 
дадат възможност  посетителите да се 
запознаят със забележителностите на 
Врачанския Балкан, флората, фауната и 
културно-историчес кото наследство на 
региона. Предвидени са изграждане на 
нов водопровод, пречиствателно съоръ-
жение с биологично очистване и послед-
ващо използване на водата, обновяване 
на паркинга, удължаване на алеята за 
хора с увреждания, оформяне на околни 
пространства, поставяне на указателни 
табели и изграждане на две екопътеки с 
туристически маршрути Горно Озирово 
– Леденика и Враца – Леденика. До пеще-
рата ще се стига с атракционно влакче.
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дането и изпълнението на 
обществените поръчки, 
да се публикува в профил 
на купувача на сайта на 
местните власти. Това 
изисква не само експерти, 
а и инвестиции.

 
Одобрявате или не 

възлагането на поръчки 

чрез метода ин хаус?

Донякъде. Това е нож с 
две остриета. Директно-
то възлагане на поръчки 
на общински дружества 
или предприятия може да 
доведе до нарушаване на 
конкуренцията в полза на 
предприятията, които са 
свързани с възложителя. 
Към настоящия момент 
можем да възлагаме ин 
хаус единствено за ко-
мунални услуги. В случай, 
че се разшири обхватът, 
каквото е и предложение-
то за изменение в ЗОП, би 

следвало да се предвиди 
подходящ набор от прави-
ла, по-специално относно 
максималните граници, до 
които публичните фирми 
могат да реализират част 
от оборота си на пазара. 

Според мен би тряб-
вало да се разшири поня-
тието „комунални услуги”. 
Дейности като сметосъ-
биране, сметоизвозване, 
снегопочистване, озеленя-
ване в момента са извън 

обхвата на това понятие 
и възложителите трябва 
да провеждат открити 
процедури. Ето, Община 
Враца има дружество със 
100% неин капитал с та-
къв предмет на дейност, 

а сме длъжни да провежда-
ме открита процедура. В 
същото време ползвахме и 
хора от Бюрото по труда 
по проект „Временна зае-
тост” за ежедневното по-
чистване на града или за 
поддържане на зелените 
площи. Всички те можеха 
да бъдат назначени на по-
стоянни трудови договори 
към фирмата, в случай че 
тези услуги бихме могли 
законно да ги възлагаме 

директно.

Какво още бихте ис-

кали да добавите?

Ж е л а я  у с п е х  н а 
в. „Строител” и дано чле-
новете на Камарата на 
строителите в България 
имат тези перспективи 
и успешни проекти, кои-
то ще доведат не само до 
развитие на сектора, но и 
да са от полза за цялото 
ни общество. 

Къщата музей 

на Баба Илийца 

в с. Челопек

СОУ „Козма Тричков” 
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Десислава Бакърджиева

Амортизирана  ВиК 
мрежа, чести аварии, ви-
соки загуби, проблеми с 
качеството на водата, 
непълно покритие с кана-
лизация, нисък процент 
на пречистване на от-
падъчни води, неяснота 
около собствеността 
на инфраструктурата и 
липса на предсказуемост 
по отношение на цените. 
Това е характерно за голя-
ма част от ВиК сектора 
в страната. Състоянието 
на отрасъл „Водоснабдява-
не и канализация” е доста 
критично поради липсата 
на реформа и на адекват-
ни инвестиции през годи-
ните. Водопреносната и 
водоразпределителната 
мрежа на територията 
на България се изчислява 
на над 75 000 км, от които 
около 30 000 км са изграде-
ни преди 1970 г. Съответ-
но авариите и загубите 
на вода са много високи в 
сравнение с други европей-
ски страни. За да се навак-
са бързо и да се стигне до 
нормалното състояние на 
услугите, са необходими 
много инвестиции. Спо-
ред оценка на Световна-
та банка разходите за ре-
конструкция възлизат на 
между 650 и 800 млн. лв. го-
дишно. В същото време от 
2007 г. действителните 
вложения във водоснабдя-
ването са по-малко от 200 
млн. лв. на година. Реално 
рехабилитация и подмяна 
на мрежата се извършва, 
но с много по-бавни тем-
пове,  отколкото трябва. 
В резултат на което близо 
40% от нея продължават 
да са силно амортизирани, 
услугите да не са доста-
тъчно качествени и делът 
на отвежданите и пречис-
тени отпадъчни води да 
е по-нисък в сравнение с 
повечето държави, членки 
на ЕС. Това ще се проме-
ни през следващите де-
сет години, защото очак-
ваната от твърде дълго 
реформа започна. Тя ста-
на факт с приемането на 
Националната стратегия 
за управление и развитие 
на водния сектор в Репу-
блика България до 2023 г. 
Документът е първата 
стъпка към промяната в 
отрасъла. Според управля-
ващите, бизнеса и експер-

тите планът за действие 
не е съвършен, но определя 
правилната посока за по-
добряване на ВиК мрежата 
и услугите на територия-
та на цялата страна.

Стратегията очерта-
ва моментното състоя-
ние на водоснабдяването 
и канализацията в Бъл-
гария и определя пробле-
мите, които стопират 
развитието на този вид 
инфраструктура. На база-
та на направения анализ е 
изградена цялостната ви-
зия и е определен обемът 
на необходимите инвес-
тиции. Изчислените сред-
ства за изграждане, реха-
билитация, поддържане, 
преструктуриране и уп-
равление на цялата водна 
инфраструктура в страна-
та са над 12 млрд. лв. Това 
означава, че на година 
трябва да се инвестират 

1,2 млрд. лв. Спешните 
нужди от рехабилитация 
и подмяна на водоснабди-
телните мрежи се оценя-
ват на 5 млрд. лв. Около 
6,7 - 7,2 млрд. лв. са нужни 
за привеждане в съответ-
ствие на системите за 
отвеждане и пречистване 
на отпадъчни води. Делът 
им в България е по-нисък в 
сравнение с повечето дър-
жави, членки на ЕС. Едва 
66% от населението е при-
съединено към система за 
отвеждане на отпадъчни 
води, а делът на свързани-
те към пречиствателна 
станция е още по-нисък – 
50%. Субсидиите от фон-
довете на ЕС ще са дос-
татъчни за финансиране 
на 30% до 40% от общия 
обем на нужните капита-
лови разходи в отрасъл 
ВиК за десетгодишния 
срок. Липсващите 60 – 70% 

от вложенията трябва да 
се осигурят от държавния 
бюджет и ценовите прихо-
ди на дружествата.

Националната стра-
тегия за управление и раз-
витие на водния сектор е 
динамичен документ и той 
може да търпи развитие в 
процеса на изпълнението 
си. Каквито и корекции да 
се правят в хода на дейст-
вие на плана, той трябва 
да постигне консолидира-

не на отрасъла, да отреди 
по-голяма роля за добро-
волните и регулаторните 
механизми, да направи сек-
тора финансово, техниче-
ски и екологично устойчив, 
а услугите, които се пре-
доставят, да бъдат на ка-
чество, съответстващо 
на европейските стандар-
ти. За да се случи това, в 
следващите десет години 
трябва да се изпълнят че-
тирите цели, формулирани 
в документа като съот-
ветствие, устойчивост, 
социална поносимост и 
качество срещу цена. 
Съг ласно първата Бълга-
рия трябва да постигне 
съот ветствие с основни-
те екологични директиви в 
област та на водоснабдя-
ването и канализацията. 
Мерките за устойчивост 
ще осигурят условия всич-
ко, което е построено в 

страната досега, да про-
дължи да функционира и да 
бъде адекватно поддържа-
но в бъдеще. Третата цел 
гарантира цената за во-
дата да бъде социално по-
носима. Важен приоритет 
е и инвестициите, които 
се правят, да бъдат ико-
номически обосновани и да 
не се допускат прекомерни 
разходи при изграждането 
и поддържането на новата 
инфраструктура.

За постигане на всич-
ки цели са разработени 
няколко сценария за това 
как отрасълът може да 
се развие. Избран е ва-
риант, който залага на 
мерки, осигуряващи пълно 
оползотворяване на без-
възмездните средства от 
Европейските фондове, по-
вишаване ефективността 
на ВиК операторите и за-
силване способността им 
за финансиране на капита-
лови вложения. Той включва 
още оптимизиране на раз-
ходите за изграждане на 
инфраструктурата, оси-
гуряваща съответствие с 
европейските директиви, 
изпълнение на принципа за 
възстановяване на сред-
ствата чрез въвеждане 
на цени при съблюдаване 
на тяхната социална по-
носимост, осигуряване на 
средства от държавния 
бюджет за капиталови ин-
вестиции и социално под-
помагане.

Избраният сценарий за 
постигане на стратеги-
ческата цел за съответ-
ствие подчертава, че е 
изключително важно да се 
изготви генерален нацио-
нален план за управление 
на утайките. Причината 
е, че децентрализираното 
управление води до висо-
ки оперативни разходи. 
Създаването на работещ 
документ ще послужи за 
постигане на две цели - 
повишаване на съответ-
ствието и намаляване на 
необходимите средства за 
управление на утайките. 
Други конкретни цели са 
подобряване качеството 
на питейната вода там, 
където е налице отклоне-
ние от нормите, изграж-
дане на пречиствателни 
станции и осигуряване на 
възможности за свързване 
на малки изолирани систе-
ми. Предварителните раз-
чети, направени в процеса 
на разработка на страте-
гията, сочат, че са нужни  
около 400 млн. лв. за стро-
ителство на липсващите 
съоръжения. В документа 

се казва още, че е необхо-
димо институционално съ-
ответствие между отго-
ворността за изпълнение 
на изискванията по отно-
шение на отвеждането на 
отпадъчни води и достъпа 
до средства. В тази посо-
ка се предлага ВиК друже-
ствата да продължат да 
носят отговорност, но да 
им се осигури достъп до 
достатъчно финансови и 
технически средства за 
осъществяване на инвес-
тиции. Наред с това под-
готовката на проекти, 
включително процедури-
те по проектиране и одо-
бряване, следва да бъдат 
оптимизирани. Идеята е 
да се гарантират качест-
вени предложения и включ-
ване на добри практики и 
модерни технологии. За 
това може да допринесе 
създаването на едно или 
повече централизирани 
звена. Тяхната основна 
функция ще е да подпома-
гат разработването на 
проекти, извършването на 
предпроектни проучвания 
и изготвянето на тръжна 
документация, както и да 
подкрепят бенефициенти-
те. Разделното отвеж-
дане на отпадъчни води 
рядко се използва като 
алтернатива на комбини-
раните системи и трудно 
се приемат нови техноло-
гии, които не са познати 
и изпитани в България, се 
посочва в стратегията. В 
тази връзка е необходимо 
да се извършат анализи и 
законодателни изменения 
с цел създаване на условия 
за прилагане на иноватив-
ни решения. Документът 
предлага и промяна на оне-
зи български нормативни 
разпоредби и практики, 
които в момента водят 
до повишаване на разхо-
дите за съответствие. 
Например да се преразгле-
дат границите на агло-
мерациите, с което да се 
гарантира, че в тях не са 
включени слабо населени 
места или части от на-
селени места. Успоредно 
с това е необходимо да 
бъдат приети национал-
ни насоки за определяне 
на т. нар. „прекомерни 
разходи” в унисон с вече 
приетите насоки в други 
страни от ЕС. Европейски-
те изисквания позволяват 
постигане на съответ-
ствие чрез използване на 
алтернативни системи 
за канализация, ако тради-
ционните канализационни 
системи водят до преко-
мерни разходи. 

За да бъдат приложе-
ни плановете за управле-
ние на речните басейни, 
е възможно да се наложи 
да бъдат изпълнени дей-
ности за изграждане на 
канализационна мрежа и 
осигуряване на пречист-
ване на отпадъчните води 
на територии, които не са 
агломерации с повече от 

Дългоочакваната Национална       
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Стратегията се фокусира и върху 
трудностите, които възпрепятстват 
развитието на ВиК отрасъла. Една от 
тях е сложността и несигурността око-
ло собствеността на инфраструктура-
та и управлението на системите и съ-
оръженията. Наличието на неясноти се 
дължи отчасти на непълното прилагане 
на Закона за водите. ВиК дружества-
та все още не са отписали от своите 
счетоводни баланси инфраструктурни 
активи, които съгласно разпоредбите 
трябва да станат публична държавна 
или общинска собственост. Причината 
е, че никой кредитор не би предоста-
вил търговски заем на компания, която 
предстои да изгуби почти всички свои 
активи в рамките на една година. Ко-
гато инфраструктурните ВиК активи 
бъдат извадени от балансовите отчети 
на ВиК дружествата, те ще се превър-
нат от оператори и собственици само 
в оператори.

Документът поставя и въпроса, че 
през последните пет години централизи-
раното финансиране от правителството 
на инвестиции в отрасъла е многократ-
но по-ниско от необходимото, въпреки 
че 80% от печалбата на дружествата 
се превеждат ежегодно в държавния бю-

джет. Има дружества в страната, които 
не покриват своите оперативни разходи. 
Като цяло за малките е изключително 
трудно да привличат квалифицирани ка-
дри и да генерират достатъчно ресурс, 
за да се използват модерни технологии за 
експлоатация и поддръжка на системите 
и съоръженията. Проблемите се увелича-
ват, когато на ДВиК се налага да експло-
атират сложни съоръжения като ПСОВ 
във връзка с изискванията на национал-
ното законодателство за пречистване 
на отпадъчни води. Съгласно анализа 
за нуждите на стратегията големите 
ДВиК се справят по-добре от малките в 
предоставянето на ВиК услуги.

Друга пречка за водния отрасъл е лип-
сата на предсказуемост и прозрачност в 
регулацията на нивата на обслужване и 
методологията за определяне на цените. 
Множество ДВиК съобщават, че разре-
шените от регулатора цени често са 
значително по-ниски от тези, предложе-
ни в бизнес плановете на дружествата. 
Това може и да не е проблем сам по себе 
си, но фактът, че мотивите зад реше-
нията на ДКЕВР за определени елементи 
на ценообразуването са непрозрачни, до-
принася за липсата на предвидимост за 
участниците в отрасъла. 

България е постигнала скромни ре-
зултати през последните 7 години във 
водния сектор по Оперативна програ-
ма „Околна среда” (ОПОС). Инвести-
циите, които са направени с един от 
основните финансови инструменти в 
период 2007 - 2013 г. във ВиК инфра-
структурата, не са особено големи. 
Това показват данните на Минис-
терство на околната среда и водите 
(МОСВ). Броят на изградените пре-
чиствателни станции за отпадни води 
е 10, а в строителство са 60. 

Аналогично е развитието и на 
строителството и реконструиране-
то на канализационната мрежа. До 
момента са завършени 151 км от бли-
зо 2000 км, която трябва да бъде из-
пълнена по ОПОС. След приключването 
на програмата ще бъдат построени 
и реконструирани и 1367 км водопро-
води. Понастоящем са реализирани 
само 124 км. Това означава, че ефек-
тът от инвестициите ще се усети 
в края на 2014 г. и началото на 2015 г. 
Разчетите, направени в стратегията 
по отношение на необходимостта от 
инвестиции във ВиК инфраструкту-
рата, ще подлежат на корекции след 
една година. 

Базовите данни са приети, за да 
бъде възможно одобряването на на-
ционалната стратегия, която ще 
даде възможност на отрасъла да се 
оттласне от дъното. Средства мо-
гат да дойдат и по другите няколко 
инструмента, подкрепящи ВиК секто-
ра - ИСПА, ПУДООС, включително и но-
вата Публична инвестиционна програ-
ма „Растеж и устойчиво развитие на 
регионите”. Около 15% от проектите, 
предложени от общините по послед-
ната, са насочени към водопровод, ка-
нализация и пречистване на води. Те 
са на стойност 78 млн. лв. По думите 
на министъра на околната среда и во-
дите Искра Михайлова, ако правител-
ството продължи да осигурява нацио-
нално финансиране за подобряване на 
ВиК инфраструктурата и през 2015 г., 
МОСВ ще разработи самостоятелна 
програма в рамките на ПИП „Растеж 
и устойчиво развитие на регионите“ 
в подкрепа на водния сектор. Добра-
та новина е и че през тази година има 
увеличение на средствата от дър-
жавния бюджет за ПУДООС, като 40 
млн. лв. са разпределени за изграждане 
на общински проекти за водна инфра-
структура.

     ВиК стратегия вече е факт
2000 е.ж. Други значими 
мерки за достигане на съ-
ответствие са изготвяне 
на подробни регионални 
анализи и икономическа 
оценка на алтернативни 
решения на етап предин-
вестиционно проучване. 
Необходимо е и актуали-
зиране на строителните 
стандарти, които да поз-
воляват пълно прилагане 
на най-добрите европей-
ски практики. Това ще до-
принесе за ефективност 
на разходите, повишаване 
на качеството и на тех-
ническата устойчивост. 
Наредбата за проектира-
не, изграждане и експло-
атация на канализацион-
ни мрежи (обнародвана 
в ДВ, бр. 49 от 2013 г.) е 
последната от серията 
разпоредби. Съществуват 
обаче редица строителни 
стандарти, които не пре-
доставят възможност за 
алтернативни индивидуал-
ни екологични решения. По 
този начин се ограничава 
възможността за разход-
но ефективно постигане 
на съответствие и за 
техническа и икономиче-
ска устойчивост на ВиК 
системите и съоръжения-
та. Тези норми трябва да 
бъдат преразгледани и при 
необходимост актуализи-
рани. 

Ключови за страте-
гическото постигане на 
устойчивост са запаз-
ване обхвата на водо-
снабдителната мрежа на 
ниво 99% от населението, 
наличие на финансиране 
за рехабилитация на ВиК 
системите, по-малко от 
2% от хората са подложе-
ни на сезонен режим на во-
доснабдяване и ефективно 

използване на природните 
ресурси. Важно е и опера-
тивните разходи да бъ-
дат изцяло финансирани 
от приходите на всяко 
едно ВиК дружество. За 
да стане реалност всичко 
това, водните оператори 

е нужно да са технически 
способни да отговорят 
на бъдещите изисквания 
за ВиК услугите. Въпро-
сът със собствеността 
и управлението на акти-
вите също трябва да на-
мери своето решение. По-
голяма устойчивост ще се 
достигне и с възприемане-
то на регулаторен подход, 
отчитащ спецификите на 
отделните дружества. 

Консолидирането също 
заема съществена роля. В 
цяла Европа е налице тен-
денция към обединяване 
на водния сектор. Доста 
страни доказват, че този 

процес води до икономии 
от мащаба и засилване на 
техническия, администра-
тивния и финансовия капа-
цитет на ВиК оператори-
те. Правителството е 
стартирало процеса още 
през миналата година със 

създаването на 28 асоци-
ации за стопанисване на 
водните съоръжения по 
места.

 Асоциациите по водо-
снабдяване и канализация 
(АВиК) имат много важно 
място в институционал-
ната уредба по отноше-
ние управлението на ВиК 
системите и съоръжени-
ята, но все още не функ-
ционират. В следващите 
години те трябва да ста-
нат напълно работещи. 
Това изисква завършване 
на текущите админи-
стративни мерки, като 
публикуване на правилник 

за организация-
та и дейността 
на асоциациите 
по ВиК, както и 
адаптиране към 
специфичните 
регионални ус-
ловия и подпис-

ване на т. нар. „примерен 
образец на договор” меж-
ду асоциациите по ВиК 
и съществуващите ВиК 
оператори в съответни-
те области. Към приори-
тета за устойчивост са 
заложени и редица други 
стъпки по осигуряване на 
повече независимост на 
ДКЕВР във вземането на 
решения за цените на ВиК 
услугите.

Важна част от рефор-
мата е цената на водата, 
която трябва да е об-
вързана със социалната 
поносимост. Подходът 
на стратегията за раз-

решаването на този про-
блем е чрез икономически 
и социални политики. До-
кументът препоръчва да 
се въведе единна цена за 
територията, обслужва-
на от един ВиК оператор. 
Проблем е, че същест-
вуват големи разлики в 
разходите между обо-
собените територии и 
дори в рамките на една 
територия. В момента 
предоставянето на ВиК 
услуги в отдалечените на-
селени места е по-скъпо в 
сравнение с по-големите 
и по-гъсто населени мес-
та. В плана за действие е 
заложена и актуализация 

на социалните политики 
за защита на уязвимите 
групи, които трудно за-
плащат разходите си за 
ВиК услуги. Предвижда се 
и преференциален достъп 
до субсидии за капиталови 
инвестиции във ВиК за по-
бедните области.

Целта „качество сре-
щу пари” ще се счита за 
осъществена, когато бъл-
гарските ВиК дружества 
постигнат показатели за 
ефективност и качество 
на услугите, съизмерими с 
добрите европейски прак-
тики, което да доведе до 
обществено удовлетворе-
ние. Това може да бъде по-
стигнато чрез рентабилно 
спазване на нормативната 
уредба, по-голямо участие 
на ВиК дружествата в пла-
нирането, финансирането 
и изпълнението на инвес-
тиции в сектора. Необхо-
димо е и преразглеждане на 
конкретния списък от аг-
ломерации и техния тери-
ториален обхват, за да се 
постигне съответствие, 
без да се извършат преко-
мерни разходи.

В България делът на отвежданите и пречистени отпадъчни 

води е по-нисък в сравнение с повечето държави - членки на ЕС

Снимки авторът
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Десислава Бакърджиева

Инж. Иванов, БАВ от-

давна настоява за създа-

ването на специализиран 

отраслов закон за ВиК. Не 

трябваше ли такъв да се 

приеме заедно със стра-

тегията?

Успоредното разрабо-
тване и приемане на закон и 
стратегия за ВиК отрасъла 
определено би бил по-добри-
ят вариант за успешното 
провеждане на реформата. 
Всъщност никой вече не 
отрича необходимостта 
от специализиран закон. Но 
аргументът това да не се 
случва е, че изготвянето 
и влизането му в сила би 
забавило реформата във 
водния сектор. Безспорно 
становище на БАВ обаче 
е, че законът за отрасъл 
„Водоснабдяване и канали-
зация” е от първостепенно 
значение за икономическо-
то развитие на България и 
за решаването на пробле-
мите, свързани с опазване-
то на околната средата. 
Убеден съм, че приемането 
му е необходимо и възможно 
чрез обединяване на усилия-
та на политици и на експер-
ти. Неведнъж съм казвал, че 
специализираният закон за 
отрасъл ВиК ще бъде израз 
на реалната реформа в сек-
тор „Води”. 

К а к в и  п р о б л е м и 

конкретно може да реши 

законът за ВиК отрасъла?

Първата заслуга ще 
бъде коригирането на 
всички съществуващи де-
фекти. Приемането му ще 
обедини разпилените нор-
мативни актове, които 
управляват отрасъла към 
момента. Той ще събере 
на едно място Закона за 
регулиране на ВиК отра-
съла, Наредба 4 и тексто-
вете към Закона за води-
те, които се отнасят до 
водоснабдяването и кана-
лизацията. Тези радикални 
промени обаче не бива да 
се правят механично, а с 
повишено внимание към 
детайла. За целта е необ-
ходимо провеждането на 
сериозна експертна дис-
кусия, която да дефинира 
по-радикални мерки, така 
че да не изпитваме непре-
къснато необходимост от 
реформа. 

Със специализирания 
закон за ВиК може карди-
нално да се реши пробле-
мът с липсата на конкрет-
на институция, която да 
поеме лидерската роля в 
отрасъла. Тя може да бъде 
агенция, която да участва 
както в изработването на 
бизнес плановете, така и 
в определянето на цени-
те. Която задълбочено да 
разглежда всичко случващо 
се в отрасъла и да изказва 
своето експертно мнение 
по въпросите. Към насто-
ящия момент обаче такава 

институция, която да по-
ема отговорност за това, 
че нещо е направено или 
обратното, липсва. По-ско-
ро ставаме свидетели на 
прехвърляне и съответно 
на размиване на отговор-
ностите. 

Потърпевш от това е и 
браншът, който също не е 
сигурен към кого трябва да 
се обърне за осъществява-
нето на реформи. По друг 
начин казано: няма яснота 
за това кой е по-важен в 
сектора - Държавната ко-
мисия за енергийно и водно 
регулиране (ДЕКВР), Ми-
нистерството на регио-
налното развитие (МРР) 
или Министерството на 
околната среда и водите 
(МОСВ). Всяка админи-
страция има своята роля в 
процеса и действа отделно 
от останалите, като поня-
кога забравя, че отрасълът 
е един и има общи цели.

Започна ли действи-

телно реформата във 

ВиК отрасъла с одобрява-

нето на десетгодишния 

план?

Ако трябва да бъдем по-
зитивни, можем да кажем, 
че Стратегията за разви-
тие и управление на водо-
снабдяването и канализаци-
ята е първата стъпка към 
промяната. За съжаление 
обаче, няма как да не отбе-
лежим, че това е една много 
малка крачка, която не е от 
решаващо значение за ре-
формата във ВиК отрасъла. 
Въпреки че звучи внушител-
но, стратегията всъщ-
ност представлява един 
пожелателен документ, 
който няма задължителен 
характер. Тя предопределя 
рамката, която трябва да 
бъде следвана, но не дава 
гаранции, че нещо реално 
ще се случи. Факт е, че ни-

кой не поема отговорност 
за изпълнението на даден 
стратегически документ, 
като съответно няма и на-
казани. От това възниква 
въпросът: ако след 10 годи-
ни се направи анализ, който 
установи, че Стратегията 
за развитие и управление на 
водоснабдяването и канали-
зацията не е реализирана, 
кой ще поеме вината за по-
хабените средства по из-
работването й? Истината 
е, че липсва орган, който да 
вменява на институциите, 
че когато се предоставят 
средства за нещо, то тряб-
ва да бъде изпълнено. Тряб-
ва да е ясно кой точно носи 
отговорност при провал. 
Притеснява ме фактът, че 
стратегиите много често 
си остават само на хартия.

Винаги съм бил и на 
мнение, че преди изработ-
ването и приемането на 
подобен документ е задъл-
жително да бъдат проведе-
ни задълбочени дебати. От 
предварителната работа 
зависи ранното устано-
вяване на грешки и по-на-
татъшното избягване на 
множество корекции. 

България е в затруднена 
ситуация заради поетите 
ангажименти пред ЕК за 
провеждането на реформа 
във водния сектор. А ЕС 
иска гаранции, че вложени-
ята във ВиК инфраструк-
турата ще са устойчиви. 
Точно това налага нужда-
та от промяна. Такава със 
сигурност ще има, но по 
какъв начин и колко бързо 
ще се случи тя - тепърва 
предстои да разберем.

Кои са добрите момен-

ти в стратегията и кои 

са недостатъците?

Като цяло документът 
ми харесва, защото той 
представя много от про-

блемите в отрасъл „Водо-
снабдяване и канализация”. 
Въпроси, които не са тайна 
за експертите и управля-
ващите, но които досега 
не се разглеждаха публич-
но. След като проблемите 
вече са официално поста-
вени, е крайно време да 
обединим усилия, за да ги 
преодолеем. Оттук-ната-
тък е необходим подчер-
тано прагматичен подход, 
с който ги решаваме един 
след друг. 

Десетгодишният план 
е достатъчно задълбочено 
разработен и дава полезни 
насоки. Това, което не ми 
допада, е, че стратегия-
та не е много конкретна 
в решенията. Например за 
професионализма в секто-
ра се казва, че липсва екс-
пертност в управлението 
при част от ВиК операто-
рите. В това отношение 
документът можеше да на-
ложи критерии за подбор на 
кадри. Вместо това в него 
просто се загатва пови-
шаването на професиона-
лизма без включването на 
система на обучение на ра-
ботещите в отрасъла. Има 
и други неща, които могат 
да бъдат развити повече. 
Разбирам, че липсата на 
строго набелязани цели 
дава свобода и възмож-
ности на управляващите 
при избора им на правил-
ните мерки. Въпреки това 
считам, че стратегията 
трябваше да е по-директна 
по отношение на бъдещите 
стъпки. Друга критика, коя-
то мога да отправя, е свър-
зана със срока. Десет годи-
ни са твърде малък период. 
Надявам се, че като минат, 
няма отново да говорим, че 
ВиК отрасълът се нуждае 
от реформа.

Неизбежно ли е пови-

шаването на цената на 

водата?

Ако човек се зачете 
задълбочено в този доку-
мент, става ясно, че цени-
те трябва да се увеличат, 
макар  политиците да от-
ричат, че това предстои 
да се случи. Очевидно е, че 
без инвестиции няма как 
да бъде подобрено състоя-
нието на услугите и рес-
пективно не е възможно 
да се отговори на целите, 
посочени в стратегията. 
Именно тя предвижда це-
ленасочено повишаване на 
цените до максималната 
граница на социалната по-
носимост през следващи-
те години. Съответно към 
тези приходи трябва да се 
добавят субсидии от дър-
жавата, за да се постигне 
пълно усвояване на евро-
пейските фондове. Само 
така може да се гарантира 
изпълнението на заложени-
те в стратегията нива на 
инвестициите. 

Аз не съм привърженик 
на драстичното повишение 
на цените, защото хората 
ще спрат да плащат. Тех-
ният мотив ще бъде след-
ният: че не усещат ведна-
га подобрение на услугата. 
Моето заключение е, че е 
необходим баланс между 
цена и качество.

Какви други начини 

биха могли да осигурят 

инвестиции?

На първо място трябва 
да се направи много сери-
озен анализ на потенциала 
на ВиК операторите. Къде 
e възможно да се спрат из-
лишните разходи и какви 
средства могат да бъдат 
пренасочени за вложения? 
От опит смея да твърдя, 
че има потенциал в тази 
насока. Редно е, преди са-
моцелно да се прибегне 

към увеличаване на цените 
на услугите, да се възполз-
ваме от потенциала. 

Привличането на сред-
ства може да стане и чрез 
публично-частни партньор-
ства (ПЧП). Така ще се оси-
гурят финанси, които няма 
да са безвъзмездни. Друга 
възможност е от печалба-
та на ВиК операторите, 
70-80% от която към на-
стоящия момент отиват 
в републиканския бюджет. 
Нужно е да се помисли и за 
освобождаване на ВиК опе-
раторите от лихвите за 
неизплатени суми за такси 
водоползване. Много дру-
жества освен главницата 
плащат и доста високи 
лихви за това, че преди го-
дини не са се издължили за 
таксата. Теоретично това 
може да е правилно, но на 
практика не е целесъобраз-
но. В тези случаи говорим 
за няколко ВиК оператори, 
които не са изпълнили свои-
те ангажимента преди го-
дини, докато са събирали 
пари от гражданите, като 
са включвали и въпросната 
такса водоползване. Сега 
потребителите я плащат 
втори път, като поемат и 
лихвите, заложени нефор-
мално в цената. Мисля, че 
държавата трябва да за-
щити хората, като задъл-
жи дружествата длъжници 
да инвестират лихвите 
във ВиК системата. Вмес-
то това тя прибира сред-
ствата, като ги използва 
за други цели.

Това означава ли, че е 

необходим по-добър кон-

трол?

Добрият контрол със 
сигурност повишава дове-
рието на хората и влияе 
върху тяхната готовност 
да плащат за получените 
услуги. Той обаче тряб-
ва да бъде упражняван по 
цялата верига. На първо 
място е необходима без-
пристрастност от стра-
на на Държавната комисия 
за енергийно и водно регу-
лиране (ДКЕВР), която да 
одобрява работещите биз-
нес планове - тези, които 
предоставят възможнос-
ти на ВиК операторите да 
инвестират в подобрения, 
без да правят компромис с 
качеството на услугите. 
Важно е също поставените 
на ВиК операторите цели 
да са обективни, отнесе-
ни към възможностите им 
за инвестиции. Само така 
постепенно ще излезем от 
компромиса с качеството 
на услугите, в който живе-
ем към настоящия момент. 

Едва ли има универсал-
но решение за справяне с 
всички проблеми в отрасъ-
ла. Това, което със сигур-
ност трябва да се прави, 
е осъществяването на по-
стоянен диалог и постига-
нето на по-голяма прозрач-
ност при изразходването 

Инж. Иван Иванов, председател на            

Заедно с КСБ ще организираме Четвъртата научнопрактическа конференция           

Снимки в. „Строител“
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         Българската асоциация по водите (БАВ):

         „Предизвикателствата при изграждането и експлоатацията на ПСОВ“
на средствата. Контролът 
трябва да бъде засилен, за 
да се знаят разходите в 
едно ВиК дружество. Необ-
ходимо е и извършването 
на сравнителен анализ за 
работата на различните 
оператори и т.н. Тогава и 
хората ще могат спокойно 
да си плащат сметките.

МРР подписа споразу-

мение със Световната 

банка относно консул-

тантски услуги за рефор-

мата във ВиК отрасъла. 

Как ще се отрази тази 

помощ?

Очаквам да има ефект 
от това споразумение. 
Помощта от Световна-
та банка ще позволи на 
ДКЕВР да направи систе-
мата за сравнителен ана-
лиз за ВиК операторите, 
или т.нар. бенчмаркинг. 
Трябва да се направи нещо 
в държавния регулатор. Не 
съм запознат в детайли с 
възложените консултант-
ски услуги, но те едва ли 
ще са достатъчни за оп-
тимизация на текущите 
процеси. Необходими са по-
радикални мерки, като от-
деляне на водната част от 
енергийната, ако искаме да 
имаме реална реформа. Или 
трябва да има тотално 
разделение, или комисари-
те, които взимат решения 
за водната част, да не се 
занимават с други въпроси. 
В момента те са напълно 
ангажирани с енергийните 
проблеми. Недостатъчни-
ят брой експерти показва 
още едно подценяване на 
отрасъла. Затова преди 
време имаше предложение 
за трима водни комисари. 
Другият вариант е да има 
две комисии. Според мен от 
много време се спекулира, 
че ДКЕВР е изграден по 
този начин с цел икономия. 
Не мисля, че е необходима 
голяма администрация, за 
да има отделен воден ре-
гулатор. Така че трябва 
не само да се повишава 
капацитетът на ДКЕВР, 
а най-накрая да се вземе 
едно категорично решение 
за отделяне на водната от 
енергийната част. Надя-
вам се, че ако започнем дис-
кусия и работа по отраслов 
закон за ВиК, той ще разре-
ши това разделение.

Наскоро коментирах-

те, че ВиК операторите 

трябва да имат по-актив-

на роля в усвояването на 

средствата от ЕС. Какво 

пречеше досега? Различна 

ли ще е ситуацията в но-

вия програмен период?

Към момента ВиК опе-
раторите участват в 
проектите по Оперативна 
програма „Околна среда“  
като асоциирани партньо-
ри. Тази намеса обаче е 
формална, като процесът 
на комуникация по време на 
изпълнението на даден про-

ект не е добре разписан. 
Общуването между двете 
страни е неизбежно, но ВиК 
операторите не участват 
при взимането на решения. 
Смятам, че водните друже-
ства трябва да имат воде-
ща роля, особено по чисто 
инженерните въпроси, свър-
зани с ВиК инфраструкту-
рата. Има случаи, в които 
държавни оператори разби-
рат за изпълнението на да-
ден проект на територия-
та, която управляват, от 
медиите. Друга практика 
е да им се иска становище 
в последния момент. Това е 
недопустимо и не бива да 
се случва. ВиК оператори-
те трябва да бъдат въвле-
чени в процеса от самото 
начало на осъществяване 
на даден проект. Мисля, че 
вече срещаме разбиране от 
страна на Управляващия ор-
ган на ОПОС и уверението, 
че в бъдеще ще се обърне 
повече внимание на този 
проблем. Операторите не 
само ще имат по-голяма 
роля, но дори ще бъдат до-
пуснати като бенефициен-
ти. Мисля, че това ще бъде 
много добра възможност за 
тях.

Усеща ли се ефект от 

реализираните водни про-

екти в края на приключва-

щия програмен период?

Много труден въпрос, 
защото проектите тепър-
ва ще приключват. Още е 
невъзможно да се определи 
точният ефект от инвес-
тициите. По-скоро мога 
да споделя очакванията си 
от онези от тях, които се 
изпълняват към момента. 
Най-положителен ефект 
ще има върху екологията, 
защото в края на периода 
вече ще се пречистват по-
вече отпадъчни води. Друг 
позитив е намаляването на 
загубите на вода, защото 
паралелно с изграждането 
на канализацията се под-
менят и много водопрово-
ди. Разбира се, за да се до-
кажат тези положителни 
резултати, е необходимо 
да мине време. В момента 
ефектът от евросубсиди-
ите се усеща негативно 
от гражданите с придвиж-
ването по разкопани улици 
или спирането на водата. 
Много хора  са принудени да 
правят лични инвестиции, 
за да се свържат към ново-
изградената канализация. 
Това също е голям проблем, 
защото нищо не ги задъл-
жава да го правят. Така за 
много новоизградени улични 
канали реално няма желае-
щи, които да ги ползват. 

С бъдещите позити-
ви ще трябва да признаем 
и негативите като по-
високите цени за някои 
потребители след присъ-
единяването им към канали-
зацията. Добавената нова 
услуга неизбежно ще дове-
де до оскъпяване на ком-

плексната цена. България 
като част от ЕС е приела 
да опазва околната среда 
и трябва да заплати съот-
ветната цена за това.

В страната делът на 

отвежданите и пречисте-

ни отпадъчни води е един 

от ниските. Обръща ли се 

достатъчно внимание на 

този проблем в страте-

гията?

Въпросът с отпадъчни-
те води е много добре за-
сегнат в стратегията. Ин-
вестициите за отвеждане 
и пречистване на води са 
приоритетни през първите 
години. Причината е, че сме 
натрупали сериозно закъс-
нение спрямо задълженията 
ни към ЕС в тази насока. Не 
искам да съм лош пророк, 
но ни очакват и санкции. 
Трябва да изградим всички 
пречиствателни станции 
за отпадъчни води за насе-
лени места с под 2000 е. ж. 
до края на 2014 г., а за аг-
ломерации с над 10 000 е.ж. 
процесът трябваше да е 
приключил още преди някол-
ко години. Това не се случи 
и надеждата ни за пълното 
осигуряване на канализаци-
ята в страната и съоръ-
женията към нея остава 
европейското финансиране 
за следващия програмен 
период.  България може да 
е последна по отвеждане и 
пречистване, но от друга 
страна е една от малкото 
държави в Европа, която на 
99% е водоснабдена. 

Ще бъде ли някога ре-

шен проблемът със соб-

ствеността?

Би трябвало. Разпоред-
бите в Закона за водите са 
много ясни, въпреки че все 
още има съпротива. Някои 
общини продължават да 
недоволстват, че техни 
съоръжения ще станат 
публична държавна соб-
ственост. Изпълнението 

на правилата е базата на 
цялата реформа. Ако това 
не се случи, няма как да про-
дължим напред. В момента 
тече процесът на инвента-
ризация на обектите, след 
което следва тяхното оп-
ределяне като държавна 
или общинска публична соб-
ственост. После трябва да 
продължаваме с осъщест-
вяването на реформата, 
свързано със ситуирането 
и подобряването на функ-
циите на областните ВиК 
асоциации. 

Одобрявате ли окруп-

няването на ВиК операто-

рите?

Темата за окрупняването 
на ВиК операторите се пре-
експонира, въпреки че според 
мен не е от първостепенно 
значение. Насочваме уси-
лията си към нещо, което 
не е доказано, че ще дове-
де до бърза и положителна 
промяна. Това окрупняване 
ще проработи, ако се даде 
възможност на успешните 
ВиК оператори да действат 
в благоприятна среда. Така 
по-малкото водно дружество 
само ще потърси окрупнява-
нето без натиск. Въпросът 
с реформите в регулатора е 
много по-важен. Това са те-
мите, които трябва да дис-
кутираме.

Друг проблем на отра-
съла е безводието. През 
тази година се рестар-
тираха няколко проекта за 
язовири и други дейности 
по Публичната инвести-
ционна програма „Растеж 
и устойчиво развитие на 
регионите“. 

Отдавна се чакаше 
тази стъпка. Изгражда-
нето на язовири е основна 
мярка за справяне с безво-
дието. Водните ресурси не 
са равномерно разпределе-
ни и има сериозен потен-
циал в снеговете и други 
повърхностни водоизточ-
ници. Те трябва да бъдат 

управлявани добре и ня-
колко нови съоръжения със 
сигурност биха подобрили 
значително водоснабдява-
нето в определени обла-
сти. Естествено, важна 
е и системата за монито-
ринг, контрол и управление 
на ресурса, която ще бъде 
изпълнена по ОПОС в новия 
период. В същото време са 
необходими и много сери-
озни мерки за намаляване 
на загубите по водопре-
носните системи, където 
също се хаби много ресурс. 
Понякога режимите на вода 
са причинени от лошата 
инфраструктура, а не от 
липсата на водоизточни-
ци. Ето защо трябва да 
има по-целенасочени усилия 
в тази посока. 

БАВ е много активна по 
тази тема през последни-
те две години. Поставяхме 
остро проблема, за да се 
изработи визия за решава-
нето му, и ще продължава-
ме да го правим. Хубаво е, че 
правителството осигури 
средства за нови язовири, 
но трябва да се фокусира 
и върху намаляването на 
загубите. Това е основно 
задължение на ВиК опера-
торите, но няколко проек-
та на държавно ниво ще 
покажат добри резултати. 
Например рехабилитация-
та на резервоарите или на 
довеждащите водопроводи 
е скъпо начинание за един 
ВиК оператор. Но ако МРР 
реализира един пилотен 
проект, би могло да се дока-
же ефективността на тази 
инвестиция, след което да 
се мисли за осигуряване на 
ресурс за масово прилагане.

МОСВ регистрира 

увеличение на язовирите 

в предаварийно състоя-

ние. Какво е решението 

на този проблем?

Състоянието на съо-
ръженията е симптома-
тично и отново показва 

липсата на една водеща 
институция, която да по-
ема отговорност. Според 
мен най-добрата форма е 
да се създаде агенция, коя-
то да се занимава с всички 
аспек ти на водния сектор. 
Да има профилирани дирек-
ции – ВиК, хидромелиорации, 
язовири и т.н. Съществу-
ват добри примери в раз-
лични отрасли, които имат 
своите функциониращи 
агенции. 

Добре ли е засегнат 

ВиК отрасълът в новия 

програмен период?

Отрасълът ще има мно-
го възможности за разви-
тие до 2020 г. Той в никакъв 
случай не е пренебрегнат.

По-скоро имам опасения 
относно координацията 
между ОПОС и Програмата 
за развитие на селските 
райони (ПРСР). Този про-
блем не успява да привлече 
вниманието на нито едно 
правителство. По ПРСР 
се планират съоръжения в 
малки населени райони, кои-
то ще оскъпят услугите, 
без да дадат реален ефект 
върху защитата на околна-
та среда.

Какви ще са приорите-

тите на БАВ до края на 

годината?

Продължаваме да бъ-
дем активен партньор във 
всички дискусии, свързани 
с водния сектор, да дава-
ме становища и да правим 
предложения за промени. 
Ще инициираме форуми, 
на които ще запознаваме 
всички от отрасъла със 
случващото се в него. Ще 
се включваме и във все по-
вече проекти, свързани с 
подобряването на състоя-
нието на водоснабдяване-
то и канализацията. За-
почваме и работа по един 
много сериозен проект за 
изграждане на система за 
бенчмаркинг във ВиК друже-
ствата. 

Заедно с Камарата на 
строителите в България 
ще организираме в края 
на годината и четвърта-
та научнопрактическа 
конференция „Предизвика-
телствата при изгражда-
нето и експлоатацията на 
ПСОВ“.
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С и м воли ч н а  п ъ рва 
копка на новия арест в 
Шумен направиха глав-
ният директор на Глав-
на дирекция „Изпълнение 
на наказанията” Митко 
Димитров,  областни-
ят управител Венцислав 
Венков, председателят 
на Окръжния съд Нели 
Батанова и окръжният 
прокурор на града Диан 
Долапчиев.

Изграждането му въз 
основа на преустройство 
и реконструкция на сгра-
дата на бивше военно по-
деление е част от проект 
„Подобряване на стандар-
тите в затворите и арес-
тите чрез ремонтиране 
на инфраструктурата, за 
да се осигури зачитане на 

човешките права”. 
Преустройството се 

финансира от Норвежкия 
финансов механизъм и е 
на стойност 1 300 000 
евро. Партньор по проек-
та е Съветът на Европа. 
Строителството, обо-
рудването и обзавеждане-
то на сградата трябва да 
приключи до 1 година. Ад-
министративната сграда 
ще бъде първата в стра-
ната, в която ще се поме-
щават всички структури 
на една областна служба 
„Изпълнение на наказания-
та”, а именно арест, про-
бация и администрация.

Условията в настоя-
щия арест в Шумен са 
били нееднократно обект 
на критики в доклади-

те на Комитета против 
изтезанията, който ре-
довно инспектира бъл-
гарската затворническа 
система. От пресцентъ-
ра на Министерството 
на правосъдието напом-
нят, че ведомството съв-
местно с европейските 

партньори ще продължи 
да насочва усилия и ре-
сурс към модернизиране 
на материалната база на 
затворите и привеждане 
на жилищните, битовите 
и общите помещения в 
съответствие с между-
народните стандарти.

Европарламентът прие мерки, с които банките 
сами ще поемат риска от изпадане в несъстоятел-
ност и няма да могат да разчитат на данъкоплатци-
те да ги спасяват. Според една от тях кредитните 
институции, а не данъкоплатците ще гарантират де-
позитите под 100 000 евро. Тези мерки допълват вече 
съществуващия единен банков надзор и придвижват 
ЕС напред по пътя към банковия съюз. Финансовите 
структури ще трябва да поддържат и „спасителни“ 
фондове.

Инструментът за рекапитализация чрез въ-
трешни източници, залегнал в приетите тексто-
ве, ще гарантира, че собствениците на банките 
(акционерите) и кредиторите им (облигационери-
те) ще бъдат сред първите, които ще претърпят 
загуби, ако институцията изпадне в затруднено 
положение.

Промените ще задължат държавите членки да 
създадат собствени схеми за защита на депозити-
те до 100 000 евро, финансирани от банките, които 
да се използват за обезщетяване на вложителите. 
Така ще се гарантира, че данъкоплатците няма да 
бъдат ощетени.

Страницата 
подготви
Свилена Гражданска

За първите три ме-
сеца на годината Аген-
цията за  държавна и 
финансова  инспекция 
(АДФИ) е приключила 
общо 128 проверки, при 
които са установени ви-
новно причинени щети за 
приблизително 5 млн. лв. 
Почти изцяло вредите 
идват от договорите на 
„Напоителни системи”. 
АДФИ е установила 3 
нарушения при 4 търга. 
Общата им стойност е 
11 млн. лв., като вредите 
са за 4,1 млн. лв.

В обсега на планови-
те инспекции са попад-
нали и електроразпре-

делителни дружества, 
лечебни заведения, те-
риториални поделения 

на НОИ, ВиК дружества 
и други възложители, 
които са проверени от 

128 проверки от началото на годината са извършили 
финансовите инспектори от контролния орган 

Мирослав Еленков

Започна общественото обсъждане на нов Закон 
за енергийната ефективност (ЗЕЕ). Той e разрабо-
тен във връзка с транспониране разпоредбите на 
Директива 2012/27/ЕС. Текстът и мотивите към 
предложения нормативен акт са публикувани на пор-
тала за обществени консултации на Министерския 
съвет – www.strategy.bg. С предложените текстове 
се въвежда задължението във всички отоплявани и/
или охлаждани сгради – държавна собственост, еже-
годно да се предприемат мерки за подобряване на 
енергийните характеристики на поне 3% от общата 
им разгъната застроена площ. Изисква се всички го-
леми предприятия да се подлагат на обследване поне 
веднъж на всеки 4 години.

В проекта на ЗЕЕ се регламентира разработва-
нето и приемането на Закон за камарата на консул-
тантите по енергийна ефективност. 

С новите текстове се предлагат изменения и 
допълнения в Закона за енергетиката (ЗЕ) с цел 
гарантиране на ефективни и адекватни мерки за 
защита правата на потребителите на енергийни 
услуги.

агенцията за спазването 
на законодателството в 
областта на обществе-
ните поръчки. 

Сред отличниците, 
които са управлявали се-
риозни средства, без да 
направят нито едно на-
рушение, са Министер-
ството на културата 
и някои от по-големите 
общини. Проверен е тър-
гът за Националния музе-
ен комплекс, финансиран 
по Оперативна програма 
„Регионално развитие” 
и е установено, че е из-
ряден. Такава е и Изпъл-
нителната агенция за 
насърчаване на малките 
и средните предприя-
тия. Инспектирани са 
и две процедури на Об-
щина Велико Търново за 
общо над 34 млн. лв., при 
които не са намерени 
нарушения. От отчета 
на АДФИ става ясно, 
че Община Бургас също 
е изрядна и е направила 
търгове за малко над 8,2 
млн. лв. Сред безупреч-
ните са и областните 
администрации на Варна 
и Хасково.

Емил Христов

Тържествено заседание 
по повод 135-годишнината 
от приемането на Търнов-
ската конституция се про-
веде в Народното събра-
ние. На него присъстваха 
и президентът на България 
Росен Плевнелиев, вице-
президентът Маргарита 
Попова, премиерът Пламен 
Орешарски, министри, бъл-
гарският патриарх Неофит, 
представители и на оста-
налите вероизповедания, 
омбудсманът Константин 
Пенчев и много гости. 

„135 години след при-
емането си Търновската 
конституция продължава 
да излъчва сила“, заяви в 
словото си председателят 
на 42-рия парламент Миха-
ил Миков. По думите му, тя 

продължава да бъде акту-
ална и до днес. „Старее с 
годините, но не остаряват 
идеите и достойнствата 
й. Това е първата Консти-
туция на възродилата се 
нова българска държава, 
възкръснала от петвеков-
ното отоманско робство. 
Тя не ни е подарена, тя е 
изстрадана и извоювана в 
борбите на народа. Корени-
те й тръгват от килиите 
на Хилендарския манастир, 
преминават през борбите 
за модерна България и дос-
тигат до наши дни”, допъл-
ни Михаил Миков. 

„Търновската конститу-
ция ни направи истински ев-
ропейци“, подчерта от пар-
ламентарната трибуна от 
името на ПГ на ГЕРБ Цецка 
Цачева. „Нашата мисия е 
не да служим само на пар-

тията си, а преди 
всичко на народа си 
и неговото бъдеще. 
Един от главните 
и най-вдъхновени 
автори на Консти-
туцията – Петко 
Каравелов, е казал:  
„С партия се идва 
на власт, но за нея 
не се управлява”. 
Днес това звучи 
толкова вярно и на 
място, че сякаш ни 
е трудно да прие-
мем, че е казано преди пове-
че от век”, допълни тя.

В словото си Сергей 
Станишев подчерта, че 
днешният ни върховен закон 
няма нужда от промени. 

Председателят на ДПС 
Лютви Местан припомни, 
че Конституцията е сим-
вол на независимостта на 

България. „Днес в ЕС Бълга-
рия трябва да бъде себе си 
– съвременна, модерна, но с 
памет към първоучредите-
лите”, заяви той.

„Трудностите,  през 
които премина страната 
ни през последните годи-
ни, особено във вътрешен 
план, силно засегнаха ав-

торитета на институци-
ите. Нашата цел е да вър-
нем доверието в тях. Пред 
това предизвикателство 
е изправено и настоящото 
Народно събрание. Ключово 
е спазването на основния 
принцип на Конституция-
та – разделението на вла-
стите и гаранцията на 

правата на гражданите. 
Приемането на Търновска-
та конституция е било 
съпроводено от дебати и 
спорове, но нашите предци 
въпреки различията си са 
имали общо разбиране за 
националната цел”, допълни 
министър-председателят 
Пламен Орешарски.

Снимки Денис Бучел

На 16 април отбеляз-

ваме Деня на Конститу-

цията и на юриста. 

Честит празник на 
всички онези, които пи-
шат, прилагат и защита-
ват закона! Пожелаваме им 
във високоотговорната и 
обществено значимата 
работа, която вършат, да 
не забравят един от прин-
ципите, издигнат още от 
големия римски държавник 
Марк Тулий Цицерон: 

„Благополучието на на-
рода трябва да бъде най-
висшият закон.”
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Георги Сотиров

3 8 - го ди ш н и я т  Н и кол ай  
Гюров е кмет на софийското 
село Бистрица. Има висше ико-
номическо образование от УНСС. 
Започва професионалната си ка-
риера в спедиторска компания. 
Няколко години работи в Герма-
ния и смята, че палитрата от 
дейности, с които се е занима-
вал до този момент, му помага 
в работата като кмет на ви-
тошкото село - опознаването 
на хора, на техните проблеми 
и решаването им. Срещата ни 
става на площада, край скулп-
турните фигури, откъдето па-
норамата към заснежената Ви-
тоша е прекрасна. Гюров е на 
изборната  длъжност  кмет и 
твърди, че ще бъде „последният 
човек, който ще се бори срещу 
правото на хората да определят 
своя кмет за сметка на назначе-
ните наместници…”

Тук разговорът ни прекъсват 
няколко бистричани със свои си 
въпроси, Гюров отговаря, вър-
вейки към сградата на кмет-
ството. Там неговата сътруд-
ничка ни чака, направила е кафе, 
а чашата вода има различен вкус 
от тази долу, в мегаполиса…

Споделям, че като отправна 
точка за този репортаж съм 
имал предвид две неща – пър-
вото, свързано с Бистришките 
баби, и другото - с „Бистришки-
те тигри”.

Кметът се подсмихва разби-
ращо. „Бистрица е известна и се 
гордее със своите пеещи баби, 
със самобитния архаичен шопски 
фолклор, който те пресъздават. 
При нас е създадена първата 
формация, квартет, която първа 
прави записи в БНР. Това е „Би-
стришката четворка”. Те стават 
атракция навсякъде в страната, 
където са поканени, а впослед-
ствие прерастват в групата на 
Бистришките баби. Те са

носители на Хердеровата  

награда

за нематериално светов-
но културно наследство на  
ЮНЕСКО. Те са и нашата визит-
на картичка”, подчерта той.

Става ясно обаче, че селото, 
а и Голямата столична община 
са длъжници на тези жени, по-
знати далеч извън пределите 
на Бистрица, а и на страната. 
Читалището, където репети-
рат, не е в добро функционално 
състояние. Преди време, когато 
са празнували неговия 100-годи-
шен юбилей, е имало опасност 
тържествата да не се състоят 
именно заради лошите условия в 
сградата. 

„Слава Богу, намерихме спон-
сори, притекоха се родолюбиви 
българи, както и хора от селото 
и тържествата станаха. Чита-
лището функционира и днес, има-
ме различни певчески формации,  
школи и се надявам това да е 
от полза на всички бистричани. 
Има приемственост между по-
коленията, има надграждане…”, 
уверен е Николай Гюров. Сега в 
лицето на бистришките внучки 
традицията продължава. „Този 
автентичен фолклор ще го има“, 
категоричен е кметът.

Що се отнася до „Бистришки-
те тигри”, това е другата гор-
дост на селото. „Винаги обаче 
съм подчертавал, че историята 

на футбола в селото ни не започ-
ва с тях. В близкото минало на-
шите тогавашни спортисти са 
играли на добро ниво в зоновите 
групи, на издръжка на АПК „Сре-
дец”. Затова имаме и страхот-
ната база с размерите на нацио-
налния стадион „Васил Левски”, с 
изцяло функциониращи дренажни 
и поливни системи, с параметри, 
които отговарят и на олимпий-
ските изисквания”, обяснява 
кметът, който също е спортна 
натура. Но голямата му болка е, 
че децата на Бистрица нямат 
достъп до тревното игрище. 

Красиво село... или квартал  

на столицата 

„Прекрасно село е Бистрица 
и аз твърдо отстоявам то да не 
се води квартал на столицата. 
Ние се гордеем, че сме обособе-
но малко селищно образувание, 
което има своите приоритети 
за развитие и неповторими при-
родни дадености. Това именно 
защитавам”, доста емоционал-
но продължава кметът. Смята, 
че неговото село е по-доброто 
място за живеене, че то е не-
повторимо като съдържание, 
като плътност на застроява-
не, като природна даденост, 
като облик, като стил, който се  
опитва да наложи… „Всичко  
това сме длъжни да пазим и съх-
раним за поколенията след нас”, 
подчертава той. 

Правим една обиколка на се-
лището. Чисто и подредено е. 
Черешите и сливите сякаш са в 
най-буйния си цъфтеж. Ухае на 
пролет. Достатъчно е в такъв 
един ден да застанеш под побе-
лелите от цвят дървета и да по-
гледнеш над бистришките къщи 
към витошките върхове Голям и 
Малък резен (Резньовете), които 
и днес са покрити със сняг. 

За любознателните ще до-
бавим, че връх Rezen Knoll на ос-
тров Ливингстън, от групата на 
Южните Шетландски острови, e 
именуван на витошките…

Наистина България е красива 
страна, съгласяваме се и двама-
та, имали възможност през го-
дините да я обиколят надлъж и 
нашир, но такова очарование, 
каквото има Бистрица, другаде 
не се среща. Късмет е и тукаш-
ната надморска височина, до 
която софийският смог не дос-
тига. Човек живее с усещането 

за простор, за свобода, за тиши-
на, с възможност за отдих. Се-
лото трябва да се развива като 
основна крайградска дестинация 
за отдих, която предлага раз-
лични възможности за спорт, 
туристически маршрути към 
планината, планинско колоезде-
не покрай биосферния резерват 
„Бистришко бранище" (един от 
първите резервати в България, 
обявен за защитена зона през 
далечната 1934 г.)…

Над Бистрица минава Рилски-
ят водопровод, по трасето на 
който е изградена туристическа 
алея. Това е лек и приятен марш-
рут с прекрасни гледки. Оттук 
може да се тръгне към Желез-
ница или към Симеоново. Може 
също така да се поеме по някоя 
от пътеките към хижа „Алеко” 
или към Черни връх. 

„Малките села около София 
обаче

не могат да кандидатстват   

по ПРСР, 

същевременно не могат да 
бъдат и част от интегрирания 
план за развитие на градската 
среда”, продължава с анализите 
си бистришкият кмет. „Това е аб-
сурдно, но чиновниците от Брюк-

сел така са го измислили, забра-
вяйки, че нашите села в никакъв 
случай не приличат на тези около 
белгийската столица”…

Крайно време е да се иниции-
ра програма за устойчиво разви-
тие на българското село. 

„То е и ще бъде нашият един-
ствен пристан в забързаното, 
трудно безработно време, в кое-
то живеем. За ден-два да можем 
да попием от чара на тези малки 
населени места, 

единствените бастиони, които 

още съхраняват добродетелите 

на някогашния българин”, въл-
нува се Николай.

Опираме и до болната тема 
на Бистрица. Всеки кмет в по-
следните години идва на поста, 
като говори за канализация, за 
програми във водния сектор. „На 
Столичната община се предос-
тавиха възможности да защити 
няколко такива водни проекта 
при кратки срокове …”, недоумя-
ва кметът.

По думите му в момента пак 
се говори за 

изграждане на подземна инфра-

структура някъде към 2018 г., 

т.е. в средата на новия про-
грамен период. 

Питам дали бистричани се 
възприемат като „властелини 
на водата” на София, имайки 
предвид, че в тяхното землище 
е ПСПВ на големия град. През 
1933 г., когато италианска и 
немска компания започват да 
изграждат Рилския водопровод, 
местните се включват в строи-
телството – като каменоделци, 
майстори зидари, бетонджии, 
доброволци за обща работа. 
Мотивът бил, че имало царски 
декрет, който ще ги освободи 
да плащат таксата за питей-
на вода. „Такъв документ обаче 
не е открит и местните като 
съвестни граждани си плащаме 
за услугата на общо основание. 
През последните шест години 
положихме страхотни усилия 
съвместно със „Софийска вода” 

и сега имаме към 7 км новоизгра-
дени водопроводи. Но 

изпуснахме уникалната  

възможност да използваме  

европейски средства

по ИСПА…”, твърди Нико-
лай. Сега има проект за из-
граждане на резервоар за около 
10 000 куб. м воден обем, има 
изработена програма за строи-
телство на довеждащ водопро-
вод и за някои други неща, но се 
чака Европа да осигури финанси-
ране… „Смятам, че в Бистрица 
трябва да се работи в друга 
посока. На нашата Стара река 
над селото да се изгради алтер-
нативно съоръжение на Рилския 
водопровод. Защото бъдещето е 
неясно – липсата на сняг и мал-
кото валежи в последните годи-
ни вероятно ще доведат до се-
риозни проблеми по отношение 
на водата. Е, 

аз като кмет нямам ли правото 

да мисля изпреварващо?

Имам, хората от селото са 
ми дали това право”, убеден в 
правотата си е Гюров.

Като човек, прекарал доста 
години в държави като Австрия, 
Германия, Швейцария, той защи-
тава необходимостта от ре-
новиране на социалните сгради 
в селото. Защото под Витоша 
зимите са студени… Кметът 
обаче настоява за развитието 
на когенерацията, за едновре-
менно генериране на електри-
чество и топлина, където те 
да горят дървесните отпадъци 
(чипс, стърготини, клони). Сели-
щето разполага с доста декари 
общински горски фонд. Вместо 
отпадната дървесина или тази, 
която се получава при санитар-
ната сеч, да се търгува за жъл-
ти стотинки на пазара в Бъл-
гария или да се изнася в Гърция 
и Турция, може да се изградят 
локални инсталации с допълни-
телни работни места. 

Близостта до суровината е 

основна икономическа предпо-

ставка за ефективност. 

На три пъти чрез една ав-
стрийска и една норвежка компа-
ния са правени финансово-иконо-
мически и инженерно-технически 
анализи, които доказват, че 
подобна идея има смисъл. „Но 
тя опря до различните лобита 
в държавата. Представете си 
само, че бяхме изпълнили поне 
един пилотен проект за локално 
съоръжение?” 

От гледна точка на тер-
модинамиката когенерацията 
позволява най-ефективното 
използване на горивата. Ако 
тя се беше случила на някоя 
общинска сграда, кметът на 
Бистрица щеше да стане мно-
го популярен…

Кметът Гюров мисли изпреварващо за бъдещето на селото

Центърът. В далечината е вр. Голям резен

Кметът Гюров и неговият бонзай

Новият водопровод е факт

Пролет под Витоша и нови къщи

Снимки авторът
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Първият му цялостен проект за интериор е Villa Amsterdam

Едно от студиата му в Лондон

Вазите са декорирани лично само за… една минута

Людмил Митакев

„Стилът е за несигур-
ните в себе си, а ние ис-
каме да създаваме.“ Думи-
те са на Марсел Вандерс. 
Шокиращ, скандален и... 
прочут. 

Заради последовател-
ността на това поведе-
ние не е изненадващо, че 
американският New York 
Times го нарече Лейди Гага 
на дизайна. Business Week 
отиде още по-далеко. Из-
данието го отличи като 
един от 25-имата евро-
пейски лидери на промя-
ната. 

Всичко е любов и страст

Приеман от мнозина 
като аномалия в дизайна, 
Марсел Вандерс превръща 
в своя мисия създаването 
на среда за любов, където 
да живеем със страст и 
да направим така, че на-
шите най-вълнуващи меч-
ти да се сбъдват. Него-
вата работа разтърсва, 
провокира, поляризира, но 
винаги успява да създа-
де интерес със своята 
находчивост, смелост и 
естествен стремеж да 
повдигне духа и да нака-
ра човек да се забав лява. 
Съчетанието на стари и 
нови форми с пищни деко-
ративни елементи с ярки 
цветове вдъхва различен, 
по-специален и по-неземен 
живот на пространства-
та. Това, което ни изумя-
ва най-много, е успешната 
комбинация на несъчета-
еми цветове. 

Проектът Villa Amsterdam 

Това е първият цялос-
тен интериор на творе-
ца и може да бъде описан 
само с една дума – пре-
трупан. Но артистично  и 
изцяло  с Марсел Вандерс. 
Бялото омекотява ефекта 
на тежките декорации и 
превръща необароковото 
звучене в деликатен рене-
санс на детайла. Водещо-
то творческо намерение 
е свързано с възвръщане 
на човешкия усет за об-
становката около нас и 
по-точно това, което той 
нарича дизайн на новата 
ера, когато творецът, за-
наятчията и ползвателят 
се съберат. В неговата 
вселена студенината на 
индустриализма тотал-
но е заменена от поезия, 
романтика и фантазия, 
претворени по ярък, чес-
то революционен  начин 
в реалността. Изведнъж 
някъде отгоре се спуска 
една нежна женска ръка с 
чаша шампанско. Вдигате 
глава и виждате красива 
балерина, която виси с 
главата надолу от огро-
мен полилей и налива пи-
тие на гостите, а те не 
гледат в краката си. Това 

е незабравимият Happy 
Hour Chandelier. Творецът 
обяснява: „В основата си 
добрият дизайн се стре-
ми да създава неща, които 
се харесват на хората. 
Предметите е нужно да 
съдържат в себе си тях-
ната история, колкото и 
малка да е. Те трябва да 
говорят с хората, да ги 
карат да чувстват нещо. 
Всяка ваза, цвят и инте-
риор е необходимо да раз-
каже своята приказка.“ В 
това се крие същността 
на работата на Вандерс – 
в личното отношение към 
хората, във вниманието 
към детайла, в удоволст-
вието да доставяш удо-
волствие на клиентите 
си. 

Опитва с всичко

Това, до което се до-
косне вдъхновението на 
твореца, е произведение 
на изкуството. Столът, 
който го прави известен, 
обаче е Knotted Chair, кой-
то може би е и най-лекият 
в света. Направен е от 
въже, подсилено с епок-
сидна смола и въглеродни 
влакна. Вандерс го създава 
за Capellini и категорично 
дава заявка за включване 
в световната дизайнер-
ска битка, както сам той 
определя нестихващата 
конкуренция сред звездния 
архитектурен елит за съз-
даване на идеалния стол.

One Minute Delft Blue 
пък е името на серията 
вази, чаши и чинии, които 
Вандерс лично декорира 
със синя боя за по една 
минута. 

Ексцентричните вази 
Airborne Snotty Vases са 
всъщност сканирани мик-
роскопични частици, кои-
то излизат от носовете 
ни, когато кихаме. Е, някои 
хора спират да ги харес-
ват, когато научат това.

Когато виждате твор-
ба на Вандерс, усещате, 
че има нещо отличаващо 
я от съвременния дизайн. 

Разликата е в това, че 
той не се страхува да из-
ползва орнаменти в рабо-
тата си, които принципно 
се смятат за табу от по-
вечето модернисти. 

Най-добрият пример за 
това е една от чиниите 
му, на която единствена-
та декорация е заглави-
ето на известното есе 
на архитекта Адолф Лоос 
„Орнаментът и престъп-
лението”. В него той под-
държа тезата, че циви-
лизациите прогресират, 
като премахват орнамен-
тацията от полезните 
обекти. 

Лукс на Майорка 

Испанският остров 

иска да остане топ дес-
тинация. Затова тук е 
планирано да има квартал 
с ултрамодерни вили, про-
ектирани и обзаведени от 
водещи световни архите-
ктурни бюра. А дизайнът 
е, естествено, на Мар-
сел Вандерс. Първата от 
шестте луксозни къщи 
вече е факт. Casa Son 
Vida 1 е проектирана и об-
заведена от архитектур-
ното бюро tecArchitecture. 
Базираното в Швейцария 
студио се прочу с поре-
дица от проекти, пред-
ставящи  глоба лната 
стилистика на третото 
хилядолетие. Почеркът 
на Марсел Вандерс е ви-
ден навсякъде. Парадното 
стълбище на къщата на-

помня снимачна площадка 
на филм за Дино, различни 
зони и елементи от инте-
риора разказват епизоди и 
случки с Мики Маус, Капи-
тан Немо и Алиса в Стра-
ната на чудесата.

В интериорните прос-
транства на дома доми-
нират белите тонове. 
Те моделират безкраен 
хармоничен фон, на кой-
то неочакваните и малко 
стряскащи детайли зву-
чат забавно и оригинално 

като при игра.

Откъде тръгва

Марсел Вандерс се 
ражда в градчето Бокстъл 
в Дания. Завършва Инсти-
тута по изкуствата в 
Арнем и продължава в Ака-
демията по дизайн в Айн-
дховен, откъдето е скан-
дално изгонен. Страшно 
разочарован от провала 
си, младият Вандерс реша-
ва, че няма да се предаде. 
След това сменя още три 
академии, завършва с от-
личие и печели три интер-
национални конкурса. 

През 1993 г. се присъ-
единява към Droog Design, 
които съвсем скоро се 
превръщат в едно от ли-

цата на Холандия пред све-
та. Там обаче не е изцяло 
доволен, защото дизайнът 
много често остава само 
в списанията и галериите, 
а не стига до хората, къ-
дето Вандерс иска да бъде. 
Затова той създава фирма-
та Moooi (mooi – „красиво” 
на холандски). Доста бър-
зо неговите революционни 
проекти успяват да обико-
лят целия свят. Замислено 
като платформа за талан-
ти от цял свят, днес дру-
жеството работи с около 
30 дизайнери, присъства 
в 79 страни и е световно-
известно със своя чудат, 
ексцентричен, но напълно 
вдъхновен поглед върху 
предметите, които ни за-
обикалят. 

Днес за осъществява-
не на идеите на Марсел 
Вандерс работят близо 50 
професионални архитекти 
и дизайнери. С неговото 
име вече са подписани над 
1700 интериорни проек-
та, разработки на мебе-
ли, аксесоари, бижута за 
световни брандове като 
Alessi, Bisazza, KLM . 

През 2012 г. творецът 
стартира и един от най-
смелите си интериорни 
проекти - Andaz Amsterdam 
Prinsengracht хотел, уп-
равляван от Hyatt Hotels 
Corporation. Представлява 
къща в бившата общест-
вена библиотека на хо-
ландската столица и се 
възприема като преживя-
ване, подобно на „Алиса в 
страната на Амстердам”. 

Редица творения на 
Марсел Вандерс днес кра-
сят най-значимите гале-
рии и изложбени салони в 
света, както и музеите 
на модерното изкуство в 
Ню Йорк, Сан Франциско, 
Лондон, Ротердам…

Преди месец лично ми-
нистър-председателят на 
Холандия Марк Рюте от-
кри първата негова голяма 
ретроспективна изложба 
в Музея на съвременното 
изкуство Stedelijk Museum 
в Амстердам.
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Самотни, брулени от 
ветровете, морските фа-
рове винаги са романтич-
ни. В модерните времена 
все повече се превръщат 
от навигационно средство 
в атракция, още повече че 
някои от тях са от време-
то на Римската империя.

Първият е край Созопол.

За фара край Аполония 
(днес Созопол) указва един-
ствената намерена по 
българските земи монета, 
сечена по времето на Фа-
устина Себаста, жена на 
император Марк Аврелий 

(161-180 г.). Спо-
ред публикации 
на наши архе-
олози артефа-
ктът е с лика на 
императрицата, 
а върху обратна-
та страна е из-
образена малка 
кръгла построй-
ка на два етажа. 
В краищата на 
долния  и върху 
горната част на 
втория са очертани горящи 
пламъци. Учените твърдят, 
че това е свидетелство за 
първия фар у нас. 

Някога по Българското 
Черноморие е имало два-
десет и седем действащи 
сиг нални кули. Най-краси-
вата се намирала на нос 
Емине на 75 км от Бургас. 
Тя била на ръба на Стара 
планина, където е условна-
та граница между Северно-
то и Южното Черноморие. 

Първообразът й е бил 
сигнален огън, който са 
поставяли на колона или 
стълб, за да се вижда нада-
леко. Тя е била разрушена по 
време на османското влади-
чество. Част от основите 
й са разкрити при строежа 
на съвременния фар. Той 
бил изграден през 1880 г. 
от френска фирма. По това 
време капитанът от френ-
ския търговски флот Блез-
Жан-Мариус Мишел (извес-
тен по-късно като Мишел 
Паша) сключил договор с 

турското правителство и 
създал в съдружие с Бернар-
Камил Кола дружеството 
за строеж и експлоатация 
на фарове  Compagnie des 
Phares de l’Empire Ottomane. 
Ето как Карел Шкорпил 
описва това събитие: „В 
1854 г., когато отношения-
та между Турция и Франция 
са били много приятелски, 
в Цариград се съставило 
едно френско дружество, 
което сполучило да добие 
от султана концесия за 
построяване по бреговете 
на цялата Турска империя 
фарове за указване пътя и 
опасните места по него на 
мореплавателите, с право 
да събира в продължение 
на 25 г. от всичките ко-

раби, които застават във 
всяко турско пристанище, 
по 0,105 лв. на всеки техен 
вместимостен тон”. 

Инженерите и стро-
ителите на фирмата из-
граждат по нашите земи 
седем съоръжения на два 
етапа. През първия (1856 
- 1866) са построени фаро-
вете на Шабла, Калиакра, 
Галата и „Червеният фенер” 
на Варненския нос, а през 
втория (1880 - 1888) - тези 
на Емине и на островите 
Св. Анастасия и Св. Иван.

От 14 август 1909 г. 
морските фарове и нави-
гационни знаци по Българ-
ското Черноморие са под 
грижата на държавата. 
През 1910 - 1914 г. тя строи 
нови сгради на островите 
Св. Иван, Св. Анастасия и 
на нос Галата. През 1928 г. 
е изготвена програма за 
модернизиране на цялата 
система по нашия бряг. От 
1949 г. тя се стопанисва 
от Министерството на 

отбраната и от приста-
нищните власти.

Фарът на Емине не 
угаснал дори и при голя-
мото земетресение през 
1977 г., когато тънката 
ивица земя, върху която е 
разположен, се разтресла 
сериозно. Монтираната 
на него оптика Barbier & 
Fenestre от 1935 г. се нами-
ра във Военноморския музей 
във Варна, а на фирмената 
табелка личи годината на 
производството - 1880.

Най-старият

Фарът на Шабла е най-
старият на Балканите. 

Още от древността един 
от основните мореплава-
телни пътища в Черно море 
е от устието на р. Дунав 
до Босфора, а нос Шабла е 
някъде по средата. Освен 
това той е най-изпъкнала-
та част от брега по този 
път. В района и до днес 
сравнително често стават 
корабокрушения с малки 
плавателни съдове. Исто-
риците предполагат, че на-
вигационно съоръжение на 
този бряг е функционирало 
още през Римската епоха. 
Според описание на край-
брежието, направено от 
австрийския офицер Вен-
цел фон Броняр през 1786 г., 

модерният фар е построен 
между 1756 г. и 1786 г. Кула-
та многократно е събаряна 
и градена наново по време 
на Кримската война. Въз-
становена е през 1856 г. по 
проект на френски инженер. 
Постройката е осмоъгълна 
и е висока 32 м. Светлина-
та й се вижда на 17 мили 
навътре в морето. Осно-
вата е квадратна с ширина 
8,80 м, височина 10 м и де-
белина на стените 1,5 м. В 
сечението на пиластрите, 
поддържащи свода, дебели-
ната на стената достига 
3 м. Наричат го „Пясъчният 
фар”, защото предпазва ко-
рабите от затъване в из-
мамните морски плитчини 
между нос Шабла и  Тюле-
ново.  

Недалеч е нос Кали-
акра. Светлинната на-
вигация тук се спомена-
ва в турски източници 
още през XVIII в. При 
земетресението през 
1901 г. фарът се пропу-
кал и се наложило да се 
изгради нов. По време на 
строежа били извадени 
много дялани камъни 
от старите крепостни 
стени. Те били употре-
бени за постройката 
на фара. Новата бяла 
кръгла кула била висока 
9,7 м и бялата светли-
на с периодичност 5 сек 
проблясвала от 67,6 м 
надморска височина. 

През 1926 г. са построени 
жилищните помещения, а 
от 1927 г. на Калиакра има 
радиофар. През 1955 г. е по-
ставен наутофон. В мъгла 
сирената издава звуков 
сигнал на всеки 30 сек, кой-
то представлява морзови-
ят знак „К”. 

На най-големия остров 
в нашето море Св. Ана-
стасия близо до Бургас се 
намира 

най-яркият фар по Българ-

ското Черноморие. 

Неотдавна той и окол-
ностите се превърнаха в 
снимачна площадка на но-
вия филм на режисьора Ка-
мен Калев с участието на 
Летисия Каста. От 2001 г. 
остров Света Анастасия е 
със статута на природно-
археологически резерват. 
Ако се съхранят и социали-
зират  археологическите и 
исторически обекти, той 
има потенциал да се пре-
върне в атрактивна турис-
тическа дестинация. 

Недалеч от него в По-

морие имат претенциите, 
че техният фар е още по-
древен от този в Созо-
пол. Местните считат, 
че  възникването на града 
е свързано именно с нави-
гационното съоръжение. 
Според  древно предание  
основаването на Анхиало 
(днешния гр. Поморие) от 
византийската импера-
трица Ирина е станало 
на мястото на някогашна 
сигнална кула, принадле-
жала на по-стар приста-
нищен град. На остров Св. 
Иван до Созопол се нами-
ра  още един  морски фар.  
Съвременните  рибари и 
яхтаджиите, които се при-
бират от  нощен риболов, 
следват сигнала му, без да 
се замислят, че по същия 
начин преди хилядолетия 
са влизали древните – с  
единствени ориентири 
звездите и светлината на 
острова. Днешният фар е 
построен  през 1911 г. и 
освен светлинен сигнал с 
видимост  18  мили навътре 
в морето, подава и звуков.  

Около Варна са няколко.

Безспорно една от най-
красивите панорами на Вар-
ненския залив се разкрива 
от 22-метровата кула на 
фар „Галата“ на едноимен-
ния нос край морската ни 
столица. Но трябва да се 
изкачат 123 вити стъпала 
до върха й, където крушка 
от 1000 вата премигва в 
скафандър от увеличителни 
стъкла, а светлината й се 
вижда на 26 мили. 

Работата тук  

не е за всички.

Занаятът на фараджия-
та е особен. Всеки ден от 
годината съоръженията за-
почват да светят по раз-
лично време, точно изписа-
но в таблица за работата 
на маяците и огньовете по 
Българското Черноморско 
крайбрежие. От тях се съ-
общава за всички инциден-
ти в морето, които забе-
лежат - бедстващи лодки, 
отнесени от вятъра сърфи-
сти, петролни разливи. 

Едва 35 са щатните 
бройки за фараджии в ця-
лата държава - по пет за  
седемте кули, които се 
обслужват от хора - край 
Шабла, на носовете Кали-
акра, Галата и Емине, на ос-
тровите Света Анастасия 
и Свети Иван и на Маслен 
нос.

Строени са по 
Българското Черноморие 
още по римско време

Созопол - тук е намерена монетата 

на Фаустина Себаста

Калиакра - 

камъните от 

старата крепост 

са били използвани 

за кулата

Пясъчният фар 

край Шабла е най-старият 

на Балканите

Емине - кулата е кацнала 

на края на Стара планина

Св. Анастасия - най-яркият 

фар по Българското 

Черноморие

Поморие - историците 

свързват съоръжението  

с основаването  

на града

ÐîìàíòèêàòàÐîìàíòèêàòàпетък, 18 април 2014
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ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Още на: www.vestnikstroitel.bg

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

Наименование: Ремонт и асфалтиране на Общинска пътна мрежа в 
Община Правец и изкърпване на улични настилки в гр. Правец.

Наименование: „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи 
общински пътища на територията на Община Полски Тръмбеш”, изпълняван 
ПО ДОГОВОР № 04/321/01424 /06.12.13 г. между ДФЗ и Община П. Тръмбеш.

Възложител: Община Правец
Описание: Предметът на обществената поръчка 

е „Ремонт и асфалтиране на Общинска пътна мрежа в 
Община Правец и изкърпване на улични настилки в гр. 
Правец.” Дейностите по изпълнението й включват: - из-
рязване на повредената асфалтова настилка до здрава 
повърхност в квадратни или правоъгълни форми с от-
весни перпендикулярни и успоредни на пътната ос сте-
ни; - фрезоване на асфалтова настилка; - подготовка 
и оформяне на мястото за изкърпване (премахване на 

изрязания и фрезован материал от дупката встрани на 
банкета, така че да не пречи на движението на МПС); - 
напръскване с битумна емулсия (свързващ битумен раз-
лив върху почистените ръбове на настилката и площа на 
дупката); - доставка и полагане на асфалтова настилка 
(разстилане, подравняване, шаблониране, профилиране на 
сместа, уплътняване с лек гладък пневматичен и тежък 
гладък валяк до плътността на съседната прилежаща 
повърхност); - натоварване и извозване на отпадъци до 
15 км на място, посочено от Възложителя.

Възложител: Община Полски Тръмбеш
Описание: Предмет на настоящата обществена 

поръчка е: изпълнение на строително-монтажни рабо-
ти (СМР) във връзка с „Реконструкция и рехабилитация 
на съществуващи общински пътища на територията 
на Община Полски Тръмбеш”, изпълняван ПО ДОГОВОР 
№ 04/321/01424 /06.12.13 г.между ДФЗ и Община П. 
Тръмбеш, включващ изпълнението на следните подо-
бекти: • Реконструкция и рехабилитация на общински 
път VTR1292 /III-514, Камен – п.к. Сушица/- участък Пе-
тко Каравелово – Стрелец - II ЕТАП от км 1+264 до км 

2+373 • Реконструкция и рехабилитация на общински 
път VTR1292 /III-514, Камен – п.к. Сушица/- участък Пе-
тко Каравелово – Стрелец - I ЕТАП от км 0+000 до км 
1+264 • Реконструкция и рехабилитация на общински 
път VTR 1235 /III – 504/ - Стефан Стамболово – Пол-
ски Сеновец /I – 5/ от км 0+000 до км 9+200-участък 
ЖП гара П. Сеновец - Полски Сеновец от км 0+000 до 
км 2+308,55 • Реконструкция и рехабилитация на об-
щински път VTR 1235 /III – 504/ - Стефан Стамболово 
– Полски Сеновец /I – 5/ от км 0+000 до км 9+200– 
участък с. Полски Сеновец от км 0+000 до км 1883,30.

Възложител: Възложител: Община Силистра
Описание: Строителството, предмет на възла-

гане в настоящата поръчка, e част от дейностите, 
предвидени за изпълнение по проект № DIR-51222031-
1-173, „Изпълнение на дейности по закриване и рекул-
тивация на общински депа за битови отпадъци на 
територията на Р България, които не отговарят на 
нормативните изисквания” на ПУДООС по ОП „Окол-
на среда 2007 - 2013 г.” . Договорът за изпълнение на 
проекта между Община Силистра и Министерство на 

околната среда и водите чрез Предприятие за управле-
ние на дейностите по опазване на околната среда ще 
бъде сключен след избора на изпълнител на строител-
ните дейности, предвидени по проектите отделно за 
Обособена позиция № 1 - ,,Закриване и рекултивация на 
съществуващо сметище (депо 1) за битови отпадъци 
на територията на с. Калипетрово, Община Силистра“; 
Обособена позиция № 2 - ,,Закриване и рекултивация на 
съществуващо сметище (депо 2) за битови отпадъци 
на територията на с. Айдемир, Община Силистра“.

Oсн. предмет: 45233252 - Строителни работи по 
полагане на пътна настилка на улици 
Прогнозна стойност: 733 750 лева
Общо количество или обем: Дейностите по изпъл-
нението й включват: - изрязване на повредената ас-
фалтова настилка до здрава повърхност в квадратни 
или правоъгълни форми с отвесни перпендикулярни 
и успоредни на пътната ос стени; - фрезоване на 
асфалтова настилка; - подготовка и оформяне на 
мястото за изкърпване (премахване на изрязания и 
фрезован материал от дупката встрани на банкета, 
така че да не пречи на движението на МПС); - напръ-
скване с битумна емулсия (свързващ битумен разлив 
върху почистените ръбове на настилката и площа 
на дупката); - доставка и полагане на асфалтова 
настилка (разстилане, подравняване, шаблониране, 
профилиране на сместа, уплътняване с лек гладък 
пневматичен и тежък гладък валяк до плътността 
на съседната прилежаща повърхност); - натоварване 

и извозване на отпадъци до 15 км на място, посочено 
от Възложителя. Обектите, предмет на настоящата 
поръчка, са описани в документацията за участие.
Краен срок за изпълнение: Продължителност в дни: 
120
Срок за получаване на документация за участие: 
30.04.2014 г.  Час: 17:00 
Срок за получаване на оферти или заявления за 

участие: 07.05.2014 г.  Час: 17:00
Отваряне на офертите: Малка заседателната зала 
на Община Правец, етаж 3, пл. „Тодор Живков" №6, 
гр. Правец
Дата: 08.05.2014 г.  Час: 10:30
За контакти: инж. Парашкева Генчева
Факс: 07133 2433
Адрес: пл. „Тодор Живков" №6
Адрес на възложителя: www.pravets.bg  
Телефон: 0889 322934
E-mail: parashkeva.gencheva@pravets.bg

50%

1. ПЪРВА СТРАНИЦА – ЛОГО 

Пълноцветно лого до 8 кв. см
(само с едногодишен договор)

2. ВЪТРЕШНИ СТРАНИЦИ – РЕКЛАМНИ КАРЕТА

Цяла страница 1000 лв.
1/2 страница  500 лв.
1/4 страница  250 лв.
1/8 страница  125 лв.

3. ПУБЛИКУВАНЕ НА ПОКАНА ЗА СЪБИТИЕ

Максимален обем 1/2 страница 500 лв.

4. ПУБЛИКУВАНЕ НА БАНЕР В САЙТА  

(www.vestnikstroitel.bg)

Размер  225х48 пиксела
Цена 150 лв./месец

5. ПУБЛИКУВАНЕ НА МАЛКИ ОБЯВИ

Цена за 10 кв. см 20 лв. 

6. ВЛОЖКИ до 50 г, до А4

Тираж 8000 бр. 0,20 лв./бр.
Тираж до 2500 бр. 0,40 лв./бр. 
Тираж над 2500 бр. 0,25 лв./бр. 

ОБЕМНИ ОТСТЪПКИ

За суми над 1500 лв.   бонус 1 стр. PR материал

За суми над 2500 лв.   бонус 2 стр. PR материал

За суми над 10 000 лв.   20% + бонус 2 стр. PR материал

Забележка: Посочените цени не включват ДДС.

ИЗДАН И Е  Н А  КА М АРАТА  Н А  СТ РО И ТЕ ЛИ ТЕ  В  Б ЪЛГАРИ Яwww.vestnikstroitel.bg
www.ksb.bg

Вестник „Строител“ предлага и:

професионално фото- и видеозаснемане на обекти и събития 

изготвяне на рекламни видеоклипове и презентационни филми 

предпечат и печат на рекламни материали, албуми, книги 

организиране и отразяване на събития

За контакти: 

0888 55 39 50 – Ренета Николова

0884 20 22 57 – Калоян Станчев

Вестникът излиза всеки петък, 
материалите за публикациите (дизайн, текст) 
се подават до вторник същата седмица.

Oсн. предмет: 45233200 - Строителни работи по 
полагане на пътна настилка на пътища 
Прогнозна стойност: 2 464 316,13 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност в дни: 
110
Срок за получаване на документация за участие: 

16.05.2014 г.  Час: 17:00
Срок за получаване на оферти или заявления за 

участие: 26.05.2014 г.  Час: 17:00

Отваряне на офертите: Заседателната зала на 
Община Полски Тръмбеш, IV етаж
Дата: 27.05.2014 г.  Час: 10:00
За контакти: Катя Илиева
Факс: 06141 6954
Адрес: ул. „Черно море" №4
Адрес на възложителя: www.trambesh.eu  
Телефон: 06141 4133
E-mail: obshtina_pt@abv.bg  

Oсн. предмет: 45000000 - Строителни и монтажни 
работи 
Прогнозна стойност: 1 202 274,41 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност в ме-
сеци: 6
Срок за получаване на документация за участие: 

02.05.2014 г.  Час: 17:00
Срок за получаване на оферти или заявления за учас-

тие: 10.05.2014 г.  Час: 17:00

Отваряне на офертите: Община Силистра
Дата: 12.05.2014 г.  Час: 14:00
За контакти: по процедурата инж. Й. Чамурджиева, 
по офертата Н. Николов
Факс: 086 823343
Адрес: ул. „Симеон Велики“ №33
Адрес на възложителя:  www.silistra.bg 
Телефон: 086 816265, 086 816 264
E-mail: op_silistra@abv.bg  
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Ще помага за развитието 
на нанотехнологиите 

Страницата 
подготви 
Людмил Митакев

Челябинският мете-
орит се оказа пълен с 
тайни и загадки, чието 
разбулване може да до-
веде до качествено нови 
материали, например чрез 
нанотехнологиите. Из-
следванията на отломки 
от него продължават във 
водещи лаборатории по 
света. Например специа-
листи от Нижегородския 
университет при проучва-
не на частици от небесно-

то тяло откриха естест-
вени магнезиево-железни 
нанокристали. Това може 
да даде нова информация 
за природата на нанома-
териалите и условията 
на тяхното естествено 
образуване. 

Челябинският мете-
орит стана първият в 
историята изследван не-
бесен болид, в който бяха 
открити естествени по 
произход нанокристални 
частици. Преди нищо по-
добно не се е срещало в 
тези космически тела. 
„Чрез нанотехнологиите 

се опитваме да създаваме 
по изкуствен път такива 
материали, а тук обектът 
долетя от Космоса. Това 
е достатъчно любопит-
но явление, което може да 
отвори нова страница в 
развитието на науката“, 
уточнява един от изсле-
дователите и автор на 

откритието Дмитрий Па-
влов.

Нанокристалите, кои-
то са в образеца от Че-
лябинския метеорит, са 
изградени от феропери-
клаз. Минералът съдържа 
магнезий, желязо и кис-
лород. На Земята той се 
образува само в горните 

слоеве на мантията при 
крайно високо налягане и 
температура. Нещо пове-
че, нанокристалите, кои-
то са били открити, имат 
идеална сферична форма. 
Това говори, че на косми-
ческото тяло някога са 
въздействали най-високи 
температури и колосално 
налягане. Така че е напъл-
но вероятно нанокристал-
ните частици да не са 
родствени на метеорита, 
а да са се появили в момен-
та когато той е падал с 
голяма скорост и от голя-
ма височина.

Днес специалисти от 
цял свят безуспешно се 
опитват да получат по 
изкуствен път от полу-
проводникови материали 
нанокристали, в които 
да се проявят квантово-
размерни ефекти и да се 
наблюдава нетоплинно 

излъчване на вещества-
та. В различни физични 
лаборатории за това се 
създават най-екстремал-
ни условия. Но постигане-
то на желаното засега е 
без успех. „Вероятно един 
от ключовете към разга-
даването на този нелек 
проблем се крие в Челябин-
ския метеорит“, завършва 
Дмитрий Павлов. 

Небесното тяло бук-
вално проби земната ат-
мосфера на 15 февруари 
2013 г. и се взриви над 
столицата на Южен Урал 
град Челябинск. Един от 
големите фрагменти на 
космическия болид падна 
на около 100 км в езерото 
Чебаркул. Водолазите ус-
пяха да извадят парче от 
дъното едва на 16 октом-
ври м.г. Намерената част 
от извънземния гост е с 
тегло над 650 кг.

Още преди 100 г. гениалният Ни-
кола Тесла представя идеята си за 
безжичния пренос на електрическа 
енергия чрез електромагнитната 
индукция. Опитите за практически 
резултати досега не са толкова ус-
пешни. Изследователите от компа-
нията WiTricity, САЩ, смятат, че в 
домовете на бъдещето безжичното 
предаване на ток ще бъде лесно по 
подобие на WiFi. В сътрудничество 
с Масачузетския технологичен ин-
ститут е създаден работещ модел 
на т.нар. резониращо предаване на 
енергия. При него електрическа на-
мотка е в състояние да предава без-
жично ток на друго устройство, кое-
то има в себе си вградена подобна 
намотка на същата честота. Всъщ-
ност става дума не за електричест-
во във въздуха, а за магнитно поле. 
Намотките на източника на енергия 
създават поле и всеки уред, снабден 
с подобни съоръжения, попаднал в 

това поле, се снабдява с енергия. 
Тази технология е безопасна, т.е. 
магнитното поле, което се създава, 
е същото, което се използва при ру-
терите. С вграждането на такива 
източници не би имало никакъв про-
блем мобилните устройства да се 

зареждат, докато са в джобовете 
ни. Вече се експериментира върху 
безжичен пренос на електричест-
во на големи разстояния. Досега са 
правени демонстрации, при които 
са зареждани батерии, захранвани 
са LED крушки и мобилни телефони.

Регистрациите в Европейската патентна аген-
ция (EPA) в Мюнхен, Германия, са достигнали ново 
рекордно равнище, наброявайки 266 хил. през 2013 г. 
Спрямо 2012 г. броят им се е увеличил с 2,8%. Търсе-
нето на патентна защита в Европа е нараснало за 
четвърта поредна година. „Това показва, че все повече 
предприятия от цял свят считат Европа за първо-
класно инвестиционно средище“, коментира прези-
дентът на EPA Беноа Батистели.

Държавите – членки на агенцията, са успели да 
наложат позицията си през изминалата година, като 
техният дял в иновациите в световен мащаб е 35%. 
В класацията на страните водят САЩ (24%) пред 
Япония (20%) и Германия (12%). Скокообразно са се 
увеличили регистрациите от Китай (+16,2%) и Южна 
Корея (+14%). Сред първите 5 предприятия се нареж-
дат две немски – Siemens на второ място и BASF на 
пето. Първата и четвъртата позиция се заемат от 
южнокорейски фирми (Samsung, LG), третата заема 
Philips (Холандия).

Най-голямата 
организация за 
приложни изслед-
вания в Европа 
– дружес твото 
„Фрауенхофер“ , 
стана на 65 г. То 
обединява 67 ин-
ститута в Гер-
мания с около 23 
хил. сътрудници. 
Представено е 
и в чужбина: има 
седем научни зве-
на в САЩ, три – в 
Азия, и един – в 
Южна Америка. 
Изследовател-
ският обем въз-
лиза на 2 млрд. 
евро годишно. Повече от 70% от него се 
финансират от индустрията, а почти 
30% поемат федерацията и провинциите. 
Областите на проучвания са най-разно-
образни – нови материали и технологии, 
здравеопазване, сигурност, комуникации, 
мобилност, енергетика и околна среда. 
Най-големите успехи в изследователска-

та и развойната дейност са МР3 техно-
логията, соларната клетка, поставила 
световен рекорд, и мощните светодиоди.

Ключовите думи, характеризиращи 
дейността на многобройните Фрауен-
хоферови институти, са креативност, 
технологичност, нови продукти, подобре-
ни методи и техники. 

Трима студенти по промишлен ди-
зайн в Лондон предлагат алтернатива 
на замърсяващите и трудноразграж-
дащи се пластмасови бутилки. Гарсия 
Гонсалес, Пиер Паслие и Гийом Куш съз-
дадоха балони от прозрачни и ядивни во-
дорасли, които няма да нанасят щети на 
околната среда. Младите изобретатели 
бяха забелязани веднага и отличени с ди-
зайнерската награда „Лексус” за 2014 г. 
Разработката вече е поискана на изло-
жението на престижната Седмица на 
дизайна в Милано. 

Прототипът е кръстен Ooho и е 
много хигиеничен и биоразтворим. Сфе-
рите притежават двойна желатинова 
мембрана, която е създадена посред-
ством калциев хлорид и стабилизатора 
натриев алгинат. Прозрачните балони 
се произвеждат чрез способа на гели-
фикацията, при който с термична об-
работка от течност се получава гел. 
Стабилизаторът натриев алгинат се 
извлича от кафявите водорасли. Меж-
ду двата слоя на сферите могат да се 
сложат маркови надписи, при което не 
е нужно лепило и те също могат да бъ-
дат годни за консумация. „Нужно е само 

да бъдат изготвени от оризова хартия“, 
уточняват изобретателите.

Сферите, изработени от водорасли, 
могат да имат различен обем, като тях-
ната цена е изключително ниска – около 
два цента. Една новостартираща фирма 
е обещала скоро да пусне новия амбалаж 
на пазара в Бостън, САЩ.

И електроавтомобилите ще се зареждат безконтактно
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подготви 
Людмил Митакев

Дали Дубай ще се пре-
върне в Меката на света 
за култура и изкуство? 
Според местните власти 
отговорът на този въпрос 
зависи до голяма степен 
от осъществяването на 
поредния грандиозен про-
ект. Срещу прочутата 
най-висока кула на плане-
тата „Бурж Халифа” ще се 

издигне новият символ на 
емирството – операта. В 
емирството се надяват 
тя да донесе още повече 
слава на богатата на пе-
трол страна по подобие 
на тази в австралийския 
Сидни. За тази амбиция 
на  компанията Emaar 
Properties (най-голямата 
в областта на имотните 
сделки в региона) се раз-
бра при представянето 
на проекта за бъдещата 
сграда, чийто капацитет 
е за 2 хил. зрители.

Тя ще се използва и за 
концерти, изложби, кино и 
спортни събития, както и 
за обществени прояви. В 
района около нея ще бъдат 
изградени още луксозни 
хотели, жилищни сгради, 
развлекателни центрове 
и паркове.

Сградата е проекти-
рана така, че да напомня 
местните традиционни 
ветроходни лодки. Ще 
бъдат обособени отдел-
ни зони. В първата ще са 
главната сцена за пред-

ставленията, мястото на 
оркестъра и салонът за 
публиката. Във втората 
ще са разположени откри-

тата градина и ресто-
рант, а в третата - мес-
тата за качване и слизане 
от такситата, а също и 

зоните за паркиране.
Автори на проекта са 

Заха Хадид и Патрик Шу-
махер.

Ръководството на 
знаменития футболен ас 
„Барселона” даде старт 
на грандиозния си проект 
„Еспай Барса”. Решението 
бе подкрепено на референ-
дум на членовете на клуба. 
Ако бъде реализирана иде-
ята, стадионът ще влезе 
в Книгата на рекордите 
„Гинес“ като най-големия 
в света. 

Първата стъпка ще 
бъде организиране на све-
товен конкурс за архите-
кти. Шефовете на клуба 
ще изберат кой ще реали-
зира проекта. Предвари-
телните планове сочат, 

че ремонтните и стро-
ителните дейности ще 

протекат между 2017 г. 
и 2021 г. Реконструкция-

та на стадиона ще бъде 
поетапна, като ще бъдат 
затваряни отделни сек-
тори. „Камп Ноу” ще бъде 
почти изцяло реновиран, а 
„Палау Блауграна” (спорт-
ната зала) и „Еспасио Бар-
са” (тренировъчни игрища 
и други площи) ще бъдат 
нови. Проектът ще стру-
ва 600 млн. евро. Новите 
съоръжения ще са на площ 
104 хил. кв. м. Идеята е за 
създаване на нов стадион 
за 105 хил. зрители, зала за 
12 хиляди, по-малка арена, 
ледена пързалка, търгов-
ска и обществена зона, 
модерни офиси и други.

Сър Питър Кук и Гавин 
Роботъм от лондонското 
студио CRAB дадоха на-
гледен пример на бъдещи-
те архитекти за модерно 
и устойчиво строител-
ство. Двамата са автори 
на реализирания проект на 
новата сграда на Универ-
ситета по архитектура 
„Бонд” в Куинсланд, Ав-
стралия.

Постройката отвън 
прилича на гора от стъл-
бове, които поддържат 
листоподобни стрехи. 
Отдалече погледнато и 
благодарение на съчета-

нието на дърво, бетон 
и стъкло, училището из-
глежда свръхефектно. Тъй 
като традиционният под-
ход е изоставен от твор-
ците, сградата отвътре 
е като изкуствена пеще-
ра с поредица от стаи. 
Те всъщност не са зали в 
класическия смисъл, а по-
мещения на различни нива, 
свързани в най-неочаквани 
точки със спираловидни 
стълбища. Назъбени като 
от триони бетонни пло-
чи, наподобяващи стила 
брутализъм, образуват 
причудливи форми, арки 

и коридори. Стените са 
необработени, като за са-
мия бетон са захванати 
осветлението и други еле-
менти от обзавеждането. 
Дървенията и части от 
конструкцията се забеляз-
ват навсякъде. Усещането 
е, че отвътре сградата е 
в начална фаза на строеж 
и въпреки това внушава 

приятно чувство. Откри-
тите пространства са 
навсякъде и е почти не-
възможно да сте между 
четири затворени стени. 
В сградата има пасивни 
комини или т.нар. топлин-
ни кладенци, които служат 
за изравняване на темпе-
ратурата и за циркулация 
на въздуха. 

Нефтените терми-
нали се придържат към 
строги правила за без-
опасност. Не прави из-
ключение и този на р. 
Майн край град Раун-
хайм в Германия. Архи-
тектите от студиото 
Schneider+Schumacher са 
спазили изискванията, 
като в същото време се 
предложили изключително 
елегантен мост за пеше-
ходци и велосипедисти. 
След изпълнението на 
проекта им се е получила 

необичайно красива, еле-
гантна и удобна структу-
ра. Тя гарантира напълно 

безопасността на преми-
наващите, но и без да им 
отнема красивата гледка 

към реката. 
Новият мост Йолхафен 

е с ширина 70 м и предста-
влява извита конструкция, 
която тръгва от единия 
бряг на реката и стига до 
другия, където осигурява 
достъп до пристанище-
то. Но тъй като там се 
пренасят и съхраняват 
леснозапалими продукти, 
архитектите е трябвало 
да намерят решение, кое-
то да предпазва преми-
наващите от плаващите 
наблизо танкери.

Строителните предприемачи Уилям и Артър Зекен-
дорф сериозно кандидатстват за Книгата на рекорди-
те на Гинес. Те инвестират в 51-етажна сграда на 520 
Park Avenue в Манхатън, Ню Йорк. Върхът й в прекия и 
преносен смисъл ще бъде мезонет за повече от 100 млн. 
долара. Площта на апартамента ще е близо 3800 кв. м.

Проектът предвижда да има още 31 апартамента, 
чиято начална цена е около 27 млн. долара. Те ще имат 
по четири спални, хол, трапезария, просторна кухня и 
семейна стая. По-големите двойни жилища пък ще са 
с хол, библиотека, трапезария, кухня, фамилна стая и 
шест спални.

Външният дизайн на сградата ще напомня големите 
жилищни постройки на Ню Йорк от 20-те и 30-те години 
на ХХ в.

Инвеститорите са платили 30,4 млн. долара за пра-
вото на свободно пространство край имота, така че 
гледката на обитателите му да не бъде застрашавана 
от съседни постройки.

Проектът на фамилията Зекендорф е един от седем-
те, предвидени за района на 57 улица и Сентръл парк и 
вече влезе в списъка, наречен „Редица на милиардерите”.

На остров Хайнан, наричан Китайския Хавай, тази го-
дина ще приключи строителството на новия космодрум 
на Поднебесната империя. Когато бъде завършен, оттук 
ще излети огромна нова ракета. Мащабното съоръже-
ние подчертава нарастващите космически амбиции и 
възможности на китайската държава. 

Новата стартова площадка е от изключително зна-
чение за страната. Комплексът ще позволи значително 
да се увеличи капацитетът на следващото поколение 
ракети. Той демонстрира и промените в китайската 
космическа стратегия. Съществуващите в момента 
космодруми са изградени в епоха на свръхвъоръжаване, 
когато съревнованието в Космоса е било възприемано 
като най-високото ниво на съперничество в рамките на 
Студената война. Сега много китайски професионали-
сти се надяват да разширят международното сътруд-
ничество и новият обект на Хайнан въплъщава тази 
промяна. 

Островът досега бе известен предимно като турис-
тическа дестинация, но специалистите твърдят, че е с 
подходящо разположение за космодрум. Той се изгражда в 
североизточната му част, като стартовата площадка 
не се изолира от околната местност, а напротив – ин-
тегрира се в туристическата инфраструктура. Допъл-
нително се изграждат 37 различни проекта, сред които 
тематичен развлекателен парк.

Сградата ще конкурира операта в Сидни 

И сегашният „Камп Ноу” е внушителен със своите 95 хил. места
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ФИЛМ НА СЕДМИЦАТА

КНИГА НА СЕДМИЦАТА

Много писатели се превъплъщават в ролята 
на историци, за да разказват за древни загадки и 
ожесточени борби за власт. С написването на „Из-
чезналата библиотека“ се случва обратното: А. М. 
Дийн е историк по професия, който влиза в ролята 
на писател, за да облече в думи знанието и стреме-
жа към власт, останали непроменени през времето. 
Дебютният му роман разказва за Александрийската 
библиотека, основана от Птолемей II Египетски, и 
според различните версии изгоряла при обсадата 
на Александрия от великия Цезар, опожарена от на-
стъпващите воини на исляма, пренесена тайно на 
друго, по-сигурно място. Дийн ни предлага плода на 
своето авторско въображение, подплатен с профе-
сионалните му проучвания в областта. 

В престижен колеж е извършено жестоко убий-
ство. Арно Холмстранд е учен с международно 
признание, отдал целия си живот на науката и из-
следванията. Но точно тази негова страст става 
причина за насилствената му смърт – по петите 
му е неумолим враг, който няма да се спре пред 
нищо, за да изтръгне истината за безценна тайна, 
пазена от хилядолетия. Емили Уес – специалист по 
история на религиите, получава завета на убития 
и се отправя на мисия да разбули една от най-голе-
мите загадки в историята – местонахождението 
на Александрийската библиотека, един от най-
прочутите центрове на знанието в древния свят. 
Холмстранд избира именно Емили за свой приемник 
и пазител на тайната си, а любопитството й я 
отвежда в различни краища на света и я тласка да 
разгадае повереното й от Арно. Скоро тя се оказва 
замесена в световен заговор с невероятен мащаб, 
водещ чак до подстъпите към Белия дом. 

„Подробностите, споменати в книгата, за това 
някога велико чудо на Античния свят, са точни, как-
то и общото усещане за мистерия, свързано със 
съдбата на забележителното египетско културно 
наследство“, споделя Дийн. Той черпи вдъхновение-
то си от историята и, както сам споделя, обича 
да пише за моменти от нея, които силно са го за-
интригували, и особено за такива, които повдигат 
повече въпроси, отколкото отговори.

Страницата 
подготви 
Мартин Динчев

След изключителния 
успех на първата изложба 
на Хари Бенсън в България 
платформата „Майстори 
на фотографията” пред-
ставя американеца Бен 
Ритър.

Той е роден през 1981 г. 
в Ню Йорк, завършва Вис-
шето училище към Музея 
за изящни изкуства в Бос-
тън. Започва да снима като 
тийнейджър – първоначално 
пънк концерти, а впослед-
ствие и за музикалния канал 
MTV. През деня Бен прави 
комерсиална фотография, а 
нощем продължава да тру-
па личен архив, снимайки 
колоритните си приятели. 
Интересно е, че той никога 
не се разделя с изразител-

ния си, алтернативен стил, 
дори и когато работи за ог-
ромни корпорации. „Обичам 
красиви хора, които правят 
грозни неща. В това има 
особено интересна за мен 
естетика”, признава в свое 
интервю Бен Ритър. 

Днес фотографът жи-
вее в Бруклин и снима за 
медийни гиганти, като „Ню 
Йоркър“, „Ню Йорк Таймс”, 
„Вог”, „Ролинг Стоун”, как-
то и за глобални марки, 
като „Дизел”, „Найки”, „Гар-
ние”, „Есте Лаудер” и много 
други.

Неговият обектив тър-
си неповторими състояния 
и моменти, които могат 
да се уловят сега и нико-
га повече. Освен изящни, 
ефектни и забележителни 
комерсиални визии, Ритър 
създава уникални портре-
ти на световноизвест-

ни звезди от шоубизнеса, 
като Фърги, Дъфи, Джон 
Леджънд, Къртни Лав и др.

Първата изложба на Бен 
Ритър в България ще пока-
же 40 комерсиални и лични 
фотографии, обединени от 
основната посока в негови-
те творби – едновременно 

закачливи и замислени, сим-
патични и сериозни, поня-
кога скандални, но винаги 
пълни с живот. 

Изложбата ще бъде 
открита на 23 април във 
Vivacom Art Hall и ще може 
да бъде разгледана до 25 
май.

Събитието е част от платформата „Майстори на фотографията”

Бен Ритър 

създава уникални 

портрети 

на звезди от 

шоубизнеса като 

Фърги, Дъфи 

(на снимката), 

Джон Леджънд, 

Къртни Лав
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 Това е първият филм от поредицата „Спайдър-
мен”, който е заснет изцяло в Ню Йорк. Това е и най-
голямата филмова продукция, реализирана някога в 
мегаполиса. 

 Джейми Фокс и Крис Купър са първите носите-
ли на „Оскар”, които се превъплъщават в ролята на 
злодеи във франчайза. 

 Със своите 142 минути това е най-дългият 
филм за Човека-паяк досега.

 Запитана за връзката между Питър и Гуен,  
актрисата Ема Стоун споделя: „Тя го спасява повече, 
отколкото той нея. Тя е негов изключителен помощ-
ник... Той е мускулът, а тя – мозъкът.”

 Пол Джиамати се е влюбил в руския акцент, 
който е използвал за образа на Алексей Сьотсевич.

Питър Паркър продължава своята мисия в „Невероятният 
Спайдър-мен”, а този път нещата са по-сериозни отвсякога. 
Освен че трябва да балансира умело между обикновения си жи-
вот и големите отговорности на Спайдър-мен, в новата част 
от поредицата му предстои още по-голям сблъсък.

Супергероят се наслаждава на дните в компанията на люби-
мата си Гуен (Ема Стоун), но неговите уникални способности 
си имат цена – само той може да защити жителите на Ню 
Йорк от страховитите злодеи, които застрашават града. С 
появата на Електро (Джейми Фокс) Питър трябва да се из-
прави срещу враг, който е много по-могъщ от самия него. Със 
завръщането на стария си приятел Хари Озбърн (Дейн Дехаан) 
той осъзнава, че всички негови врагове имат едно общо нещо 
и то се нарича „ОзКорп”.

Massive Attack ще гостуват за втори път в България 
на 5 юни в Зимния дворец на спорта в София. Това обаче 
няма да е просто обикновен концерт, а ще е световна 
премиера на най-новия аудио-визуален проект на бандата.

Детайлите за шоуто все още се пазят в тайна, но 
това, което знаем със сигурност, е, че автор на концеп-
цията е Робърт дел Найя – едната половина от Massive 
Attack. В духа на все повече разпространяващи се про-
тести срещу глобалните политически, икономически и 
военни безобразия спрямо живота и правата на обикно-
вените хора една от най-големите социално ангажирани 
музикални банди на нашето време е готова да изрази 
своята позиция чрез спиращ дъха спектакъл, който бъл-
гарските фенове ще видят първи.

Massive Attack са сред най-иновативните и влиятел-
ни групи, смятани за създател на музикалното течение 
трип-хоп. Саундът им впечатлява с нетрадицонния си 
коктейл от бавен хип-хоп ритъм с нежни вокали, чувст-
вени мелодии, дъб груув, соул и реге. 

Билетите за шоуто струват между 50 и 80 лв. Тъй 
като концертът у нас е единствен на Балканите, се 
очаква за него в София да дойдат фенове от Румъния, 
Сърбия, Македония и Гърция.

Бандата ще представи за първи път 
най-новия си аудио-визуален проект

Легендата Рей Чарлз, който полага основите на 
соул музиката, доказва своето майсторство с без-
бройни джаз, кънтри, R&B и поп шедьоври по време на 
кариерата си, продължила цял един човешки живот. 
Неговият гений е почетен в колекцията от три диска 
– King of Сool, която покрива творческия му период в 
Atlantic между 1952 и 1959 г., както и няколко неиздавани 
досега записа.

„Това са историческите години на неговата творчес-
ка експлозия – времето, когато той си връща титлата 
на музикален революционер. Тези песни ще живеят зави-
наги”, коментира музикалният журналист Дейвид Риц.

С колекцията King of Сool се почита 10-годишнината 
от смъртта на великия музикант този юни.

С компилация 
се почита 

10-годишнината 
от смъртта  

на гения
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Светослав Загорски

По света има места, отдавна 
обвити в митове и легенди, кои-
то привличат милиони туристи 
като магнит въпреки огромните 
разстояния. Едно от тях е Ве-
ликденският остров – може би 
най-самотното местенце насред 
Тихия океан. Триъгълната скала от 
вулканичен произход с местното 
наименование Рапа Нуи е отдале-
чена на над 4000 км от Таити и на 
близо 3500 км от Чили, чиято соб-
ственост е в момента. Най-близо 
е до островите Питкен – 2075 км. 
Дотам се стига със самолет, кой-
то излита от чилийската столица 
Сантяго, а екскурзиите от Бълга-
рия до Чили, включващи посещение 
на Великденския остров, обикнове-
но надхвърлят 2000 евро.

Цената обаче не е от значе-
ние за тези, които искат да видят 
една от най-великите мистерии на 
този свят – гигантските фигури 
моаи. Екскурзии има и сега, точно 
по Великден, а островът е свързан 
с този голям християнски празник 
единствено с името си, дадено 
му от първия европеец, посетил 
тази земя – холандския адмирал 
Якоб Рогевен. Това е станало на 
5 април 1722 г., точно по Великден. 
Днес направо от летището ще ви 
отведат до хотела и обиколката 
на острова с площ малко над 111 
кв. км започва веднага. 

Първото нещо, което поразява, 
и най-важното, разбира се, са 

впечатляващите каменни  

статуи моаи, 

изобразяващи човешки фи-
гури с различни височини — от 
1 до 11 м. Броят им е около 900. 
В каменна кариера на острова, в 
кратера на вулкана Рано Рараку, 
се намират много недовършени 
и съответно неизправени фигури, 
една от които е трябвало да бъде 
висока повече от 20 м. Не е ясно 
кога точно, как и защо са били из-
дигнати статуите, но видът на 
недовършените статуи говори за 
това, че производството им вне-
запно е било прекратено.

Странното е, че всички гледат 
към сушата и са обърнали гръб на 
морето. Телата им са представе-
ни само от кръста нагоре. Изсле-
дователите смятат, че това са 
високопоставени хора или герои на 
отдавна изчезнало местно племе. 

Интересна част от статуите 
представляват шапчиците. Учени 
от университета в Манчестър и 
Лондонския университетски ко-

леж разкриха част от тайните на 
мистериозния остров. Те разга-
даха произхода на огромните ка-
менни шапки с червен цвят върху 
главите на някои от гигантските 
статуи на хора. Според специа-
листите шапките са направени 
от скални породи, образувани от 
древен вулкан, разположен набли-
зо. Всяка от тях с тегло няколко 
тона е била изработена на място, 
а после прекарана до долината по 
дълъг път, посипан също с червена 
вулканична пепел. Защо обаче шап-
ките са поставени на главите на 
статуите и какво е било тяхното 
предназначение, учените все още 
не могат да кажат. Те не са наяс-
но и със значението на друг древен 
артефакт, намерен заедно със 

загадъчните червени шапки 

– каменна брадва, за която се 
предполага, че е възможно да е слу-
жела за изпълнението на различни 
ритуали.

Друга хипотеза за изработва-
нето на статуите е, че съседни 
племена или малко от оцелелите 
наследници на стара цивилизация 
са изработили фигурите от голе-
ми камъни. Първо са издялквали 
лицето, след това са оформяли 
статуята. От едната страна из-
копавали ров, за да могат да я из-

правят, а зад фигурата изсипвали 
постепенно чакъл и пясък. Накрая 
идвал един от най-трудните ета-
пи. Предполага се, че поставяли 
монумента на нещо като люлка 
или люлеещ се стол върху въже-
та. Теглели ги внимателно и така 
статуята бавно се придвижвала 
до определеното място. Там фигу-
рата била завъртана заедно с люл-
ката си и изправяна, като отново 
насипвали чакъл и пясък, за да не 
падне.

Островът е създаден от три 
вулкана – Поике, Рано Кау и Тере-
вака. Най-големият – Рано Кау, е 
леснозабележим и от Космоса. 
Най-високият – Теревака, се изди-
га на повече от 500 м над морско-
то равнище. 

Приключението на туристите 
продължава с посещение на кра-
тера на най-големия вулкан – Рано 
Кау. В него се намира Оронго – це-
ремониално селище с 53 къщи от 
камъни, без прозорци и врати, само 
с един отвор за влизане и излиза-
не. Казват, че когато постоиш в 
някоя от тях 1 – 2 минути, очите 
ти започват да виждат в мрака, 
а изкачвайки се обратно нагоре, 
забелязваш заровени моаи. Могат 
да се преброят 395 от тях, а за 
това, колко са останалите, още 
се гадае.

Освен фигурите друга мисте-
рия на острова е т.нар. 

„Пъп на света”.

Казват, че това е най-кръгли-
ят камък, носещ тайните на все-
мира, събиращ най-важните енер-
гийни линии на Земята. 

Рапа Нуи е и единственото 
място в Полонезия, където била 
разработена местна писменост, 
наречена ронго-ронго. За съжале-
ние тя не е разчетена и до днес. 
Следващата мистерия са пеще-
рите, разположени под цялата по-
върхност на острова.

Ако искате да си отдъхнете 
от загадки, можете да се разхо-
дите до плажа Овахе. До другия 
плаж – Анакена, според легендите, 
преди хиляди години крал Хото Ма-
туа доплавал с кануто си и започ-
нал окупацията на Великденския 
остров. 

Анакена се отличава със сит-
ния си бял пясък от останалата 
част на бреговата ивица, образу-
вана от вулканични скали. Разкоп-
ки в този район доказват, че той 
е бил изключително важно за ос-
тровитяните място. Слави се и с 
най-добрата колекция от статуи 
на острова. 

Предполага се, че Великден-

ският остров е заселен между 300 
и 1200 г. от полинезийци. Когато 
адмирал Рогевен пристигнал там, 
той заварил 2000 – 3000 души ко-
ренно население. По-късно посеще-
ния правят и капитан Джеймс Кук, 
капитан Жан-Франсоа Лаперуз, 
както и моряци от първата руска 
околосветска експедиция (1803 – 
1806 г.), ръководена от Иван Кру-
зенщерн. През 1786 г. френският 
изследовател Жан-Франсоа Лапе-
руз посетил острова и направил 
цялостна карта.

В периода на най-голям раз-
цвет на културата на Рапа Нуи 
(XVI – XVII в.) вероятно там са жи-
вели 10 000 – 15 000 души. Те били 
обособени в 

два различни народа – дългоухи  

и късоухи.

Първите били повече и по-об-
лагодетелствани, докато втори-
те заемали подчинено положение. 
Смята се, че късоухите осъщест-
вили въстание, вследствие на 
което дългоухите били напълно 
избити. Постепенно поради не-
прекъснатите войни и човешката 
дейност, която редуцирала и без 
това ограничените ресурси, кул-
турата на Рапа Нуи западнала, на-
селението намаляло и се отдало 
на канибализъм и робовладелчески 
отношения.

През втората половина на 
XIX в. голяма част от жителите 
на острова били пленени и натова-
рени на кораби като роби, за да ра-
ботят по плантации в Перу. Това 
довело до временно ограничаване 
броя на населението до 111 души 
през 1877 г. 

През 50-те години на XX в. 
знаменитият норвежки пъте-
шественик Тур Хейердал посеща-
ва острова. Той развива теорията, 
че мястото е било заселено от 
жители на Древно Перу. Екип на 
Хейердал от 23-ма души извършва 
първите археологически разкопки. 
Те откриват, че там е имало гора, 
но била изсечена от обитатели-
те на острова, които засадили 
тръстика и други южноамерикан-
ски растения. Радиовъглеродното 
датиране показало, че островът 
е бил обитаван от около 380 г. 
от н.е., или хиляда години по-рано 
от хипотезите на тогавашните 
учени. Разкопките разкрили, че ня-
кои от каменните издълбавания 
са сходни с древните традиции в 
Перу. Ето защо, според някои от 
жителите на Великденския ос-
тров, те пристигнали от далеч-
ните земи на изток. 

Най-дългата редица 

моаи

Червените скали 

до брега с причудливи 

рисунки

Красивият кратер на вулкана 

Рано Кау

Идеално кръглият камък 

в светилището „Пъп на света”

Вход към една 

от безбройните пещери
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The Bu lga r ian  Con-
struction Chamber (BCC) 
will issue an opinion on re-
consideration of the project 
for construction of a 15-km 
tunnel of Lot 3 of Struma 
motorway, decided the BCC 
board members at a meeting 
in Varshets on proposal by 
the Chairman of BCC Eng. 
Svetoslav Glosov. The facility 
between Krupnik and Kresna 
has an indicative value of 

BGN 1.1 billion. Accord-
ing to Eng. Rosen Koleliev, 
chairman of section “En-
gineering Infrastructure” 
at BCC, a discussion is 
needed on the various op-
tions for construction of the 
motorway section. In his 
words, should be discussed 
all possibilities from a 15-
km facility to construction 
of several shorter tunnels. 
The topic will be discussed 

at a round table organized by 
Bulgarian Branch Chamber 
Roads, Bulgarian Branch 
Association Road Safety, As-
sociation of Road Consulting 
Engineers, Bulgarian Asso-
ciation Intelligent Transport 
Systems, University of Ar-
chitecture, Civil Engineer-
ing and Geodesy and BCC. 
It will be held on 17 April at 
11.30 am in the premises of 
UACEG.

Mr. Slavov, what are the main objectives of 

your committee?

The Committee on religious denominations and 
parliamentary ethics is a standing committee of the 
National Assembly. It was established at the begin-
ning of its activities. In its work are involved 20 MPs 
from all parliamentary groups represented in propor-
tion to their size. Deputy chairmen are Vasil Antonov 
from Coalition for Bulgaria, Hyusein Hafazov from 
MRF and Pavel Shopov from Ataka. The committee 
considers all bills introduced and related to the rela-
tions between the state, Bulgarian Orthodox Church 
and the other denominations. Fundamental to these 
relations is the Denominations Act which dates from 
2002. There are proposals for amendments to it. 
Some of them have already been discussed at first 
reading in the committee, others have to be con-
sidered. As a committee, responsible also for par-
liamentary ethics, we have endeavored to continue 
work done by our colleagues from previous parlia-
ments. We have a draft of ethical code for MPs. It 

was agreed with lawyers of the National As-
sembly administration, we expect support also 
from the leadership of parliament. We are able 
to offer it for consideration at first reading. 

An important moment in the work of the 
committee was to hold meetings with leaders 
of all major religions in the country. 

You mentioned that for the first time the 
fund for restoration and construction works 
has been increased. Tell us more about it be-
cause this topic is of interest to our readers. 

In the period 2009 – 2013 the state sub-
sidy allocated to the denominations was not 
increased even once and that is why when 
discussing Budget 2014 we had talks with the 
finance minister and with colleagues from the 
budget and finance committee the amount 

to be adjusted. The increase now is by 33%. Funds 
allocated for the denominations in the state budget 
are BGN 3.5 million. For the first time there is a re-
serve for emergency and urgent measures in case 
of disasters when are necessary rescue and resto-
ration activities for the temples. It amounts to BGN 
500 thousand. Besides the support given to the Rila 
monastery each year, we will do our best in prepar-
ing the budget for 2015 to restore the allocation of 
funds to support the construction, restoration and 
repair activities of the Zograf monastery on Mount 
Athos. The last support to it was in 2008 – 2009 by 
the government of Sergey Stanishev. A total EUR 2 
million for emergency restoration works were allo-
cated then. Now we are ready to include funds for the 
monastery because it is also sacred and a symbol of 
Orthodoxy and Bulgarian spirituality. Our intentions 
are to continue a line of government policy in support 
of the Zograf monastery, which has important dimen-
sions not only for Orthodox spirituality but also for the 
Bulgarian people. 

Dr. Plamen Slavov, Chairman of the Committee on Religious 
Denominations and Parliamentary Ethics in 42nd National Assembly:

Nikolay Ivanov, Chairman of Bulgarian Branch Chamber Roads 
and of Bulgarian Branch Association Road Safety:

In recent weeks were heard serious 

objections regarding the need to build 

a tunnel Krupnik – Kresna with a length 

of 15 km. That is why a round table is 

organized on the topic. What is your 

opinion on this matter?

On 11 March in UACEG was held a 
discussion forum in relation to Lot 3 of 
Struma motorway. The theme was to dis-
cuss the preliminary design of part “road” 
of subsections of the motorway stretch. 
The discussion was organized by branch 
organizations from the NGO sector, and 
it was attended by public administration 
experts, road specialists, designers and 
representatives of academic circles. In 
the discussion of the road section of Lot 
3.1 and Lot 3.3 were raised serious ob-
jections regarding the need to build the 
15-km tunnel Krupnik – Kresna. If I have 
to expose all objections that were heard, 
a whole issue of the newspaper will not 
be enough. In short, I can list some of the 
reasons against construction of the facil-
ity scheduled to have two pipes with two 
lanes in each direction. 

First, I would put the question of pro-
ject financing. The estimated cost of the 
section is BGN 1.1 billion, as much of the 
money will be provided by EU structural 
and investment funds. We need to comply 
with this because it is the most complex 
and difficult stretch of the motorway. The 
fact that before its construction will be 
carried out numerous in-depth geological 
surveys will most likely exceed the indica-
tive value. There are expectations for it 
to reach over BGN 1.5 billion. And that is 

a lot of money. Taking into account that 
we are not of the richest countries, where 
shall we find funds for additional funding 
of the project from? In such a situation 
the most accurate would be our old folk 
saying “On bare belly a pair of pistols” 
interpreted in our case as “On bare belly 
a pair of tunnels”. Usually such facility is 
intended to overcome high and hard to 
cross mountain ranges and we want to 
build it alongside the mountain. I think a 
solution can be found in which Lot 3.2 to 
be executed without building a tunnel as 
such an option would cost no more than 
BGN 150 million. If this more cost-effec-
tive and efficient option is chosen, would 
be saved a lot of money to be invested in 
other infrastructure projects. This will help 
the development of regions and also the 
entire Bulgarian construction business. 
A possibility to change the route exists 
– nature has given us a beautiful gorge 
along which can be planned the passage 
of the track. 

The red Easter egg symbolizes Christ’s 
blood shed for the salvation of people. It is a 
ritual sign of life, fertility and renewal. 

In various mythologies it appears as 
the origin of everything. In Indian beliefs life 
descended from a golden egg, which floated 
on water. In the Finnish epic “Kalevala” is 
sung that the world is accompanied by six 
golden and one iron egg. 

Acco rd ing  to  t he  legend  Mary 
Magdalene brought i t  to Emperor 
Tiberius and told him about Christ’s 
resurrection. The Lord of the empire 
replied that this was impossible 
and if so, the egg of a hen that he 
holds should become red, and it was 
colored. The hard shell symbolizes 
the sealed tomb of Christ and its 
breaking suggests his resurrection. 
The myth also tells that Mary 

Magdalene gave away eggs to children and 
since then has remained the tradition every 
year on this day children to participate with 
joy in this custom. 

E g g s 
a r e 

colored on Thursday or on Saturday before 
the holiday. And they can be eaten only when 
it comes. They are blessed by a priest at the 
end of a solemn liturgy and are distributed to 

believers. Each household brings 
an Easter basket to the 

church full of not only 
eggs bu t  also  of 

Easter cakes. 

The Easter egg is a symbol of life 
Very soon we will greet each other 

with the words “Christ has risen” and will 
get from family and friends the answer 
“Indeed is risen”. Resurrection is a holiday 
of hope that a better and more gracious 
time comes. 

At midnight on Saturday before Sunday 
the holy f ire from Jerusalem will be 
distributed and chimes will announce the 
resurrection of the Son of God.  

Let me on my behalf and on behalf of 
the BCC Board to congratulate you with 
one of the brightest Christian holidays. I 
wish health – to you, to your loved ones, 
friends and colleagues with whom you 
walk along the difficult road of building 
new Bulgaria. 

Eng. Svetoslav Glosov, 

Chairman of BCC 

Dear colleagues! 
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Баскетбол

Бойни спортове

ТенисВолейбол

Футбол

Страницата 
подготви 
Теодор Николов

Георги Младенов е 
новият селекционер 
на българския нацио-
нален отбор по бас-
кетбол за мъже, реши 
Управителният съ-
вет на БФБ. „Леген-

дарният състезател, 
който получи седем 
гласа, ще бъде начело 
на тима в следващи-
те три години“, съоб-
щи президентът на 
централата Георги 
Глуш ков. Останалите 
кандидатури са били 
на Любомир Минчев и 
Йовица Арсич.

„ Георги  Младе-

нов е новият селек-
ционер и ще заеме 
мястото на  Тити 
Папазов.  Аз  лично 
гласувах „въздържал 
се”, но одобрявам не-
говата кандидатура. 
Младенов сам ще из-
бере екипа, с който 
ще работи в нацио-
налния отбор”, каза 
Глушков.

Първата ракета на българския тенис Григор Ди-
митров стартира с победа участието си на със-
тезанието в Монте Карло. Това е и първият клей 
турнир за сезона за нашето момче. Хасковлията 
надви испанеца Марсел Гранолерс с 6:2, 4:6, 6:2. Про-
тивникът му е 32-ри в световната ранглиста и е 
един от добрите клей играчи.

Победата е първа за българина над испанеца. Ма-
чът бе доста труден за Димитров, тъй като той 
загуби втория сет и изоставаше с пробив в третия, 
но все пак намери най-добрата си игра и стигна до 
обрата.

При това го направи по особено впечатляващ на-
чин – с три поредни пробива в заключителния сет. 
Следващият съперник на българина също е испанец. 
Григор ще се изправи срещу Алберт Рамос, който е 
101-ви в световната ранглиста. 26-годишният тени-
сист успя да елиминира в предишния кръг стабилния 
финландец Ярко Ниеминен. 

През миналата година Гришата достигна 
до 1/4-финалите на силния турнир от сериите 
„Мастърс 1000” в Монте Карло, където отпадна от 
Рафаел Надал. 

Бъ л г ар с к и я т 
треньор Радостин 
Стойчев и бивши-
ят волейболен на-
ционал Матей Ка-
зийски спечелиха 
Купата на Турция 
с тима на „Халк-
банк“. На финала 
те надделяха над 
„Фенербахче“ с 3:2. Казийски направи силен мач 
и завърши като втори най-добър реализатор за 
тима си.

Той се отличи с 14 точки за победата. С по-
голям актив от него остана само кубинецът 
Османи Хуанторена – 15.

С този успех „Халкбанк“ защити отличието 
си от миналата година. Това е петата Купа на 
Турция за тима от Анкара в историята му.

Волейболният „Марек Юнион Ивкони“ победи „Левски Боол“ 
с 3:1 (25:23, 24:26, 26:24, 25:21) и спечели за трета поредна 
година титлата в българското първенство.

Възпитаниците на Найден Найденов, които преди дни по-
бедиха и в първата среща, затвориха серията с 2:0. Най-поле-
зен за шампионите бе Венелин Кадънков с 19 точки, а Георги 
Елчинов добави 14. Сребърните медали тази година отидоха 
в отбора на „КВК Габрово“, а бронзът остана за „сините”, тъй 
като те завършиха на трета позиция в редовния сезон.

Двубоят, игран в столичната зала „Христо Ботев“, бе наб-
людаван от повече от 1200 зрители, които станаха свидетели 
на зрелищен и интересен мач, в който „Марек“ бе по-добър. 

Благой Иванов-
Багата продължава 
с доброто си пред-
ставяне в ММА бо-
евете. Българинът 
надви американеца 
Лавар Джонсън в 
мача на вечерта на 
турнира Bellator в 
Темекула, Калифрония. С успеха си той се класира 
на финала в турнира, където ще срещне Александър 
Волков. На българина му бяха нужни точно 4 минути и 
8 секунди, за да приложи ключ Kimura на своя опонент.

„Чувствам се уникално. Благодаря на Господ, на 
моите фенове и на треньорите”, заяви Благой Иванов.

Юношите на ПФК „Левски“ ще 
гледат на живо финала на Шампи-
онска лига 2014 на стадион „Еща-
дио да Луж“ в Лисабон, Португалия. 
Освен че ще станат свидетели на 
най-грандиозното футболно съби-
тие, хлапетата ще имат и възмож-
ността да се срещнат с легенда-
та Франц Бекенбауер-Кайзера.

За втора поредна година деца 
на ПФК „Левски“  представят 
България в международния дет-
ски социален проект „Футбол за 
приятелство“. Миналата година 
малчуганите бяха водени от Елин 
Топузаков и видяха на живо как 

„Байерн“ (Мюнхен) надви „Борусия“ 
(Дортмунд) на „Уембли“.

„За децата това беше едно из-
ключително ползотворно пътуване 
– запознаха се с други култури и 
се убедиха в едно от най-важните 
неща: видяха, че футболът е преди 
всичко игра, в която не всеки път 
може да печелиш, но уважението 
към противника на терена никога 
не трябва да се забравя,” сподели 
Елин Топузаков след събитията в 
Лондон.

Тази година хлапетата, родени 
през 2000 г., ще бъдат водени от 
треньора си Тодор Симов.

„Те се вълнуват много. Чакат с 
огромно нетърпение събитието“, 
сподели Симов за възпитаниците 
си.

През настоящия сезон за тро-
фея в Шампионската лига ще 
спорят „Реал“ (Мадрид), „Байерн“ 
(Мюнхен), „Челси“ и „Атлетико“ 
(Мадрид). 

 „Лудогорец“ реализира първи 
международен трасфер за новия се-
зон 2014/2015 г., съобщиха от клуба. 
Бразилският халф Вандерсон Крис-
талдо Фариас подписа с клуба. 

Той идва от елитния „Португе-
за“. През последния сезон халфът 
има 16 мача за този клуб, като е 
отбелязал 3 гола. Вандерсон вече 
тренира с момчетата на Стойчо 
Стоев.

Отборът на ЦСКА си осигури 
първото лятно попълнение за след-
ващия сезон. Това е халфът на „Ло-
комотив“ (София) Маркиньос. Бра-
зилецът с български паспорт вече 
е подписал договор с червените за 
1 година, който ще влезе в сила на 
1 юли, веднага след изтичането на 
контракта му с „железничарите“. 
Той ще доиграе сегашния сезон с 
„Локомотив“ (София), помагайки на 
отбора в борбата за оставане в А 
група. Маркиньос е голмайсторът на 
„железничарите” през този сезон с 
отбелязани 15 гола в 28 мача.

Бразилецът навършва 32 години в 
края на месеца. Той прекара 4 сезона 
при армейците между 2007 и 2011 г., 
превръщайки се в един от любимци-
те на червената публика. ЦСКА има-
ше интерес към него и през зимата, 
но тогава трансферът пропадна.

Георги Младенов замени Тити Папазов 

„Манчестър Юнайтед“ може да по-
дпише с младия английски национал Люк 
Шоу. Според информация на „Дейли Мейл” 
мениджърът Дейвид Мойс и ръковод-
ството на „Саутхамптън” са близо до 
това да си стиснат ръцете за транс-
фер на стойност 30 млн. лири, като 

документите ще бъдат оформени след 
края на настоящия сезон. Ръководство-
то на тима предлага огромната сума, 
след като в битката за подписа на мла-
дия ляв бек са и отборите на „Челси“ и 
„Ливърпул“.

 Шоу е бил част от детския център 

на „сините” на 8-годишна възраст, като 
от този момент насам скау тите на клу-
ба не свалят поглед от неговото разви-
тие. Според слуховете в британските 
медии следващият футболист в списъка 
на Мойс е Вилям Карвальо от „Спортинг“ 
(Лисабон).
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Людмил Митакев

Червеното великденско 
яйце символизира пролята-
та Христова кръв за спа-
сението на човеците. То е 
ритуален знак на живота, 
плодородието и обновле-
нието.

Първоизточник  

на света

В различните 
митологии то се 
появява като първо-
източник на всичко. 
В индийските вяр-
вания животът е 
произлязъл от злат-
но яйце, което пла-
вало във вода. Във 
финския епос „Кале-
вала“ се пее, че све-
тът е съпроводен 
от шест златни и 
едно желязно яйце. 

Спор е д  п р е -
данието  Мари я 
Магдалена го под-
несла на император 
Тиберий и му разка-
зала за възкръсва-

нето на Христос. Властели-
нът на империята отвърнал, 
че това е невъзможно и ако 
е така, яйцето от кокош-
ка, което държи, трябва да 
стане червено, и то се оц-
ветило. Твърдата черупка 
символизира запечатана-
та гробница на Христос, а 
счупването й подсказва за 
неговото възкресение. Ми-
тът разказва още, че Мария 
Магдалена раздала яйца на 
децата и оттогава е ос-
танала традицията всяка 
година на този ден малчуга-
ните да участват с радост 
в този обичай.

Яйцата се боядисват 
в четвъртък или събота 
преди празника. И могат да 
се консумират едва когато 
настъпи той. Те са благо-
словени от свещеника на 
края на тържественото бо-

гослужение и се раздават на 
вярващите. Всяко домакин-
ство носи в църквата велик-
денска кошница, напълнена 
не само с яйца, но също и с 
козунак. 

Традиционните вярвания

Яйцата са основен обре-
ден елемент във великден-
ския празничен цикъл. Учас-
тието им в магически 
ритуали има редица 
предпазни функции за 
хората, домашните 
животни и птиците, за 
посевите и реколтата. 
Особено магическа е 
силата на първото бо-
ядисано яйце, задължи-
телно чер вено.

То е свързано и с 
култа към Слънцето. 
Казва се, че грее като 

небесното 
тяло. На ня-
кои места черве-
ни яйца не се но-
сят в кошарите, 
за да не ослепеят 
овцете. Те имат 
предпазна и про-
дуцираща сила. 
С черупките на 
великденските 
яйца се захран-
ват домашните 
птици и животни. 
Поставят се при 
копринените буби. 
Разхвърлят се по 
нивите и лозята. 
Слагат се в те-
мелите на ново-
строяща се къща. 
Червеното яйце 
се използва за 

спиране на градушка, като 
се хвърля срещу облаците 
или се поставя на двора в 
обърнат към падащия град 
ръжен. В село Герман за 
шапка на глинената кукла 
се използва яйчена черупка. 
На Гергьовден на овчарите 
се носят яйца. Обикалят с 
тях нивите или ги заравят 
в земята. Търкалят ги по 
лозята, синорите, къщите. 

Целта е да предпазват дома 
от зло и да предизвикват 
плодородие. При лечебните 
практики червеното яйце 
се поставя във вода, от коя-
то пие или се мие болният. 
Магическата му предпазна 
сила се пренася в течност-

та и оттам помага 
на страдащия.

То се използва 
и в други ритуални 
практики. Слага се 
в люлката на ново-
роденото – да пази 
от уроки и зли сили. 
Особено се вярва в 
целебната сила на 
яйцата, участвали 
в определен празни-
чен обред  - Сирни-
ца, Великден.

Фантазията  

на Фаберже

Великденско-
то яйце е любима 
тема на хората 
на изкуството. 
В ъ р х ъ т  о б а ч е 
достига руският 
бижутер Петер 
Карл Фаберже. Той 
става изключи-

телно популярен във владе-
телските дворове на цяла 
Европа благодарение на 
невероятното си умение 
да изработва изящни пред-
мети от злато и сребро, 
малахит, топаз, лазурит, 
кристал и десетки други 

материали. През 1885 г. 
император Александър III 
поръчва едно декоратив-
но великденско яйце като 
подарък за своята съпруга 
Мария Фьодоровна. Благо-
дарение на мигновения ус-
пех, Фаберже получавал по-
стоянни поръчки за двора. 
Той изработил едно след 
друго 10 яйца за цар Алек-
сандър III, който всяка го-
дина - до смъртта си през 
1894 г., подарявал по едно 
на жена си. Цар Николай II 
наследява традицията и 
бижутерът сътворява за 
него още 44. Може да се 
предположи, че има и ня-
колко яйца, които са били 
подарени и на други члено-
ве на царското семейство. 
Днес са запазени 45 броя, 
направени по император-
ска поръчка. Съхранено е и 
едно от двете незавърше-
ни яйца, работата по кои-
то прекъсва през 1917 г. 
Сред шедьоврите има 
такова с миниатюра на 
сибирски влак, с крайцер, с 
кокошчица от цветно зла-
то, яйце часовник и яйце - 
портретна галерия на им-
ператорското семейство.

Âåëèêäåíñêîòî
íà íà÷àëî

То е любима тема на хората на изкуството

В Украйна поставиха рекорд

И природата възкръсва

Розовата камея  

на императрицата

Във формата на икона от дърво

Яйца за любителите на хеви метъла

МММ
Б
с
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В следващия брой очаквайте

Инж. Валентин Йовев,  
изп. директор на Агенцията по 
геодезия, картография и кадастър

ОБЩИНИ

КОТЕЛ свято тачи 
възрожденския си дух
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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

Жена се връща  
от работа и се кара на 
безработния си съпруг:

- Цял ден ядеш и спиш! 
Вземи свърши  
нещо полезно!

- Какво да правя бе, жена? 
Като се наям, и ми се 
приспива, като се събудя, 
съм гладен.

Пожелаха 
спортна работа 

по обекта

***

Ние сме срещу 
брането 

на пари
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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 радостното за нашата фирма събитие – 20 ГОДИНИ от създа-
ването 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 центрове.

Радваме се на сътвореното от нас и ценим своите клиенти. Отнасяме се с внимание към техните изи-
сквания. 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 вложе-
ните 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 центрове. 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 отличната 
съвместна работа и изразяваме категоричната си увереност, че ще продължим да посрещаме заедно пре-
дизвикателствата и да постигаме нови върхове!

 Light House Golf & Spa Resort
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Цени за членове на КСБ

8600 Ямбол, ул. „Индже войвода“ 35
GPS 4228’30.87”80C 26º30’87”И
GSM 0888 50 40 93, тел. 046/66 14 79, факс 046/66 54 80
e-mail: abc_en@mail.bg

Дом на строителя

www.abc-enginering.eu
45,00 лв./м2

Еластоизол оптимум ХПП3.0  2,45 лв./м2

Еластоизол оптимум ТКП4.0  3,56 лв./м2

Еластоизол оптимум ХКП4.0  2,94 лв./м2

Еластоизол ст. ТКП4.0 цветно  4,17 лв./м2

Еластоизол стандарт ХПП3.0  2,82 лв./м2

Еластоизол стандарт ТКП4.0  3,99 лв./м2

ПОКРИВНИ ПАНЕЛИ
ОТ ПОЛИКАРБОНАТ

САНДВИЧ ПАНЕЛИ

от 23,00 лв./м2

ХИДРОИЗОЛАЦИИ

Хидростъклоизол ХПП3.0 
2,22 лв./м2

Хидростъклоизол ХКП4.0 
2,63 лв./м2

Хидростъклоизол ТКП4.0 
3,06 лв./м2 


