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Предлагат да се търси  възможно най-икономичното 
и най-ефективното решение за лот 3 на АМ „Струма“

ИНТЕРВЮ
Инж. Валентин Йовев, 
изп. директор на Агенцията по 
геодезия, картография и кадастър:
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През 2015 г. София 
ще има цялостна 
кадастрална карта

Ели Милушева, директор на УО 
на ОП „Конкурентоспособност“:

Десислава Бакърджиева

Изграждането на тунел при Кресна с дъл-
жина 15 км е нецелесъобразно, нереалистично и 
икономически необосновано. Тази част, обособе-
на като лот 3.2 Крупник – Кресна на АМ „Стру-
ма”, трябва да се преразгледа и да се приеме 
алтернативен, по-добър вариант за трасето. 
Около това становище се обединиха Камарата 
на строителите в България (КСБ), Българската 
браншова камара „Пътища” (ББКП), Българска-
та браншова асоциация „Пътна безопасност” 
(ББАПБ), Сдружението на пътните инженери 
и консултанти (СПИК), Университетът по ар-
хитектура, строителство и геодезия (УАСГ) и 
катедра „Пътища” към Факултета по транс-
портно строителство при УАСГ. Аргументите 
на експертите са групирани в няколко направ-
ления – икономическа ефективност, екология, 

сеизмичност на района, пътна и пожарна безо-
пасност, срок на изграждане и поддръжка. Спо-
ред професионалните организации всички тези 
въпроси трябва внимателно да се разгледат и 
да се обсъдят с обществото и управляващите. 

Становището им беше представено на на-
рочна пресконференция. В нея взеха участие 
инж. Иван Бойков – изпълнителен директор 
на КСБ, д-р Николай Иванов – председател на 
 ББАПБ, инж. Павел Диковски – председател на 
УС на ББКП, инж. Тодор Тодоров – изпълнителен 
директор на СПИК, проф. д-р инж. Румен Мила-
нов – член на УС на ББАПБ, проф. д-р инж. Иван 
Трифонов – член на ББАПБ, инж. Костадин Тау-
шанов – член на УС на СПИК, и Кирил Ангелов, 
който направи презентация за сеизмичния риск 
в района на Кресненското дефиле.

Сключени договори 
по обществени     
поръчки януари-
март 2014 г. 

КСБ - АНАЛИЗИ
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Основният 
ресурс за 
„София Тех Парк” 
е насочен към 
строителство

Пет години 
с усмивка II
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„Въпросът, дали са въз-
можни алтернативи на 
тунела Крупник – Кресна, 
трябва да бъде поставен 
на обсъждане. Имаме ин-
терес да изберем възмож-
но най-икономичното и 
най-ефективното решение 
за преминаване през райо-
на на Креснеското дефиле, 
така че да обслужва нуж-
дите на обществото. Ка-
къвто и да е окончателни-
ят вариант, той трябва да 
е съобразен със законите в 
страната и с опазването 
на околната среда”, заяви 
инж. Иван Бойков.

 „Индикативната сума 
за проектиране и стро-
ителство на лот 3.2 е 
1,1 млрд. лв. Опитът по-
казва, че тези средства 
със сигурност няма да ни 
стигнат и най-вероятно 
крайната инвестиция ще 
надхвърли 1,5 млрд. лв. Дру-
га важна тема е, че време-
то за строителство на 
подобно съоръжение няма 
да е по-кратко от 8 – 10 
години, а твърде вероятно 
и повече. Това създава риск 
да не успеем да реализира-
ме проекта в настоящия 
програмен период и в край-
на сметка да го поеме бю-
джетът“, обясни д-р Нико-
лай Иванов – председател 
на  ББАПБ. „Ако е възможно 
да се намери алтерна-

тивен вариант, който да 
отговори на всички очак-
вания, ще намалим не само 
стойността, но и сроко-
вете на изпълнение. Със 
спестените пари може да 
се подпомогнат различни 
райони на страната, с кое-
то ще събудим икономика-
та”, подчерта той.

Инж. Тодор Тодоров по-
сочи, че недомислиците в 
избрания вариант на съо-
ръжението през дефилето 
се дължат на хаотичните 
решения в периода 2001 – 
2008 г. по актуализацията 
на приетия през 2001 г. 
от МРРБ идеен проект на 
италиански консултант 
SPEA. В резултат на това 
в началото на 2013 г. се е 
появил вариант за дълго 

тунелно преминаване. „За 
съжаление през изминали-
те години специалистите 
не са потърсени за техни-
ческо и експертно мнение. 
В един момент се оказа, че 
има едно безапелационно 
решение за преминаване 
през Кресненското де-
филе. Необходимо е да се 
проведат публични обсъж-
дания и обществото да се 
запознае с негативите и с 
ползите от него, които за 
нас са много имагинерни”, 
поясни той.

Инж. Павел Диковски 
обърна внимание на фак та, 
че в следващите 10 години 
трафикът по съществува-
щия път Е79 ще бъде силно 
затруднен. Причината е, че 
трябва да бъдат извозени 

44 млн. куб. м скална маса, 
или за много дълъг период 
Креснеското дефиле ще 
бъде блокирано от стро-
ителна техника. „Другият 
тежък проблем е, че такъв 
тунел изисква много скъпо 
оборудване за експлоата-
ция. Съгласно съвременни-
те норми, съоръжението 
трябва да бъде защитено 
от всякакъв вид аварии, за 
което ще е нужна скъпа 
екипировка и поддръжка”, 
каза той. По думите му, ще 
е необходимо и изгражда-
нето на вертикални шах-
ти, към които ще трябва 
да бъдат построени и 
пътища, минаващи през 
дефилето. Това няма как 
да не се отрази на приро-
дата.

Важна тема за профе-
сионалистите е и че Кре-
сна е сеизмична зона. По-
следното земетресение 
(1906 г.) е било с магнитуд 
8 по Рихтер Опасенията 
са, че ако това се повто-
ри, последиците ще са ка-
тастрофални. Съществу-
ват и сериозни опасения, 
че в тунелния участък ще 
се създават много пътни 
аварии и ще възникват по-
жари.

По думите на инж. Иван 
Бойков, следващата стъп-
ка ще е общото станови-
ще да бъде изпратено до 
Пламен Орешарски – ми-
нистър-председател на 
Република България, Камен 
Костадинов – председа-
тел на парламентарната 

Комисия по транспорта и 
информационните техно-
логии, Десислава Терзиева 
– министър на регионално-
то развитие, Данаил Папа-
зов – министър на транс-
порта, информационните 
технологии и съобщени-
ята, инж. Асен Антов – 
изпълнителен директор 
на НК „Стратегически 
инфраструктурни проек-
ти”, и инж. Стефан Чай-
ков – председател на УС 
на Агенция „Пътна инфра-
структура“. Браншовите 
организации са готови да  
предложат алтернативи, 
в случай че управляващи-
те откликнат на апела на 
експертите и решат да 
преразгледат варианта за 
тунел при Кресна.

 от стр. 1

Представителите на екологичните организации бяха много 
активни по време на пресконференцията. Предстои да се 
организира среща с тях, на която да бъдат обсъдени всички 
аспекти за намиране на най-ефикасното и екологосъобразно 
решение за трасето на лот 3.2 на АМ „Струма“

Снимки Денис Бучел



3СТРОИТЕЛСЕДМИЦАТАпетък, 25 април 2014

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 

на браншовите организации - КСБ, ББКП, СПИК, СББАПБ, и УАСГ относно 
възможни алтернативи на 15-километровия тунел от лот 3 на АМ „Струма“

П р е з  п о с л е д н и т е 
месеци бяха проведени 
няколко обществени об-
съждания между пред-
ставители на пътната 
общност (проектанти, 
консултанти и строи-
тели),  неправителстве-
ните организации и на-
учните среди относно 
реализацията на проекта  
за АМ „Струма” лот 3.

  
Един въпрос се по-

ставя на всички дис-
кусии - трябва ли да се 
изгражда 15-километров 
тунел при Кресна? 

По повод множество-
то дискусионни моменти 
и възражения, изказани 
срещу изграждането на 
такъв тунел в средната 
част на този лот, обо-
собен като лот 3.2 Круп-
ник - Кресна, на 17 април 
2014 г. в УАСГ се проведе 
широка професионална 
дискусия между Камара-
та на строителите в 
България (КСБ), Българ-
ската браншова асоциа-
ция „Пътна безопасност” 
(ББАПБ), Сдружението 
на пътните инженери 
и консултанти (СПИК), 
ББК „Пътища”, УАСГ, ка-
тедра „Пътища” към Фа-
култета по транспортно 
строителство при УАСГ, 
на която се обсъди идей-
ният проект на тунелна-
та част на АМ „Струма”, 
лот 3, подучастък 3.2. 

В резултат на дис-
кусията всички пред-
ставители на профе-
сионалната общност се 
обединиха около стано-
вището, че изграждане-
то на 15-километровия 
тунел при Кресна е неце-
лесъобразно, нереалис-
тично и икономически 
необосновано. 

Мотивите и аргумен-
тите за това становище 
може да бъдат групирани 

в няколко направления, а 
именно:

ЕКОЛОГИЯ

Изграждането и екс-
плоатацията на 15 км 
тунелно трасе представ-
лява доста осезаема и 
спорна намеса в една 
екологично чувствителна 
територия. Проблемите, 
свързани с транспорта и 
депонирането на огром-
ни количества изкопан 
материал, концентрира-
ното замърсяване с от-
работени автомобилни 
газове в зоната на пор-
талите и в местата на 
вентилационните шахти, 
шумът и замърсяването 
при изходите на тунела и 
осигуряването на задъл-
жителните евакуационни 
изходи по трасето ще на-
рушат в значителна сте-
пен природните даденос-
ти на района.

ПЪТНА И ПОЖАРНА 
БЕЗОПАСНОСТ 
ПО ВРЕМЕ НА 
СТРОИТЕЛСТВОТО И 
ЕКСПЛОАТАЦИЯТА

1. Районът на Крес-
ненското дефиле е част 
от територия с доказан 
висок сеизмичен риск. 
Изграждането на тунел 
с такава дължина в тази 
земетръсна зона от най-
висока категория крие 
огромен риск от разру-
шителни последици за 
съоръжението. Редно е 
този въпрос да се оцени и 
да се вземе под внимание 
при избора на решение.

2. Европейската прак-
тика доказа, че за пътни 
тунели с дължина над 1 
км се изисква специална 
организация и управление 
на експлоатацията им, 
за да се осигури висока 
степен на безопасност и 

да се намали до минимум 
опасността от тежки 
аварии. Това съответно 
рефлектира в размера 
на необходимите еже-
годни средства и налага 
въвеждането на такси 
за преминаване. Рискът 
от недостатъчното фи-
нансиране за експлоата-
цията на 15-километров 
тунел е огромен и ще до-
веде до занижени стан-
дарти за безопасност и 
чести аварии.

ИКОНОМИЧЕСКА 
ЕФЕКТИВНОСТ

1. При публикуваното 
предварително обявление 
за обществена поръчка 
за проектиране и строи-
телство на лот 3.2 е за-
ложена огромната сума 
от 1,1 млрд. лева. Опи-
тът от изграждане на 
такива съоръжения в Ев-
ропа показва, че заложе-
ните предварително суми 
обикновено не достигат, 
а сроковете за изгражда-
не се удължават с 30% до 
50% във времето поради 
сложността на тунела.

2. Трябва да се има 
предвид, че по наши екс-
пертни оценки поддръж-
ката на такова тунелно 
съоръжение в нормална 
експлоатационна готов-
ност би коствало на 
бюджета сума, прибли-
зително равна на тази 
за цялата републиканска 
пътна мрежа. Прогнози-
те са 21 млн. лв. на годи-
на само за осветление, а 
за цялостната поддръжка 
ще са необходими над  50 
млн. лв. Дали тези раз-
ходи ще са поносими за 
пътната администра-
ция?   Припомняме, че при 
проектирането на авто-
магистралите „Тракия” 
и „Хемус” отпаднаха два 
тунела - „Вакарел” и голе-

мият тунел при Витиня. 
Причината беше, че се 
намериха по-добри вари-
антни решения. Тогава 
одобреният идеен про-
ект за АМ „Хемус” през 
Витиня беше на стой-
ност 283 млн. лв. Заради 
предизвиканата остра 
реакция сред специали-
стите беше  разработен  
алтернативен вариант. 
Оказа се, че е възможно 
преминаването през Ви-
тиня чрез тунел от 1,1 
км. Това е настоящият 
тунел, който сега из-
ползваме. По този начин 
инвестицията за  АМ 
„Хемус” бе намалена зна-
чително. Постигна се и  
по-лесно поддържане.

3. За да бъде оправ-
дан пред обществото 
необходимият времеви и 
финансов ресурс за из-
граждането и експлоата-
цията на 15-километров 
тунел, задължително се 
изисква наличието на оп-
ределени нива на трафи-
ка (около 40 000 автомо-
била/денонощие средно 
годишно). Всички правени 
към момента проучвания 
за развитието на път-
ната мрежа в България 
не доказват наличието 
на тези нива на транс-
портно натоварване по 
направлението Благоев-
град – Кулата.

4. В пътното строи-
телство се търси реше-
ние с тунел, когато има 
тежък и висок планински 
проход, при който съ-
ществува голяма интен-
зивност на движението. 
По този начин не само 
се облекчава трафикът, 
но и се постигат добри 
финансови резултати и 
ефективност на капита-
ловите вложения. Таки-
ва тунели очакваме при 
Петрохан и под Шипка. 

При Кресна положение-
то е различно. Там не се 
търси преодоляването на 
някакъв планински про-
ход, а на дефиле. 

5. През изминалите 
над 15 години  проекти-
рането и изграждането 
на АМ „Струма“ е било 
предмет на обстойни 
проучвания. През 2001 г. 
е завършен идейният про-
ект за АМ „Струма“. Той 
е реализиран по задание 
на МРРБ, финансиран от 
предприсъединителните 
фондове на ЕС и изпълнен 
от италианската кон-
султантска фирма SPEA. 
В идейния проект от 
2001 г. са разгледани и 
оценени пет алтернати-
ви за преминаване през 
Кресненското дефиле. 
След извършеното тех-
нико-икономическо срав-
нение и след изготвен 
доклад по ОВОС е избран 
вариант за оптимизира-
не на трасето на пър-
вокласния път Е79 през 
дефилето с габаритни и 
геометрични  елементи 

за автомагистрала със 
скорост на движение от 
90 км/час. 

Във връзка с гореизло-
женото и изхождайки от 
констатациите и заклю-
ченията от проведената 
дискусия, браншовите 
организации се обедини-
ха около предложението 
проектът за лот 3.2 на 
АМ „Струма” да бъде 
преразгледан . Предла-
гаме да бъде задълбоче-
но анализиран избрани-
ят вариант от идейния 
проект на консултанта 
SPEA. По оценка на екс-
пертите той би имал 
прогнозна стойност от 
435 млн. лв. без ДДС. Счи-
таме, че разработеният 
вариант с оптимизиране 
на трасето на същест-
вуващия първокласен 
път Е79 през дефилето 
е екологично съвместим 
с действащата норма-
тивна уредба и би отго-
ворил на обществените 
очаквания за оптимални 
капиталови и експлоата-
ционни разходи.  
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Десислава Бакърджиева

И з г р а жд а н е т о  н а 
кръстовището на две 
нива на Лъвов мост се из-
пълнява по график въпре-
ки възникнали затрудне-
ния от непълния подземен 
кадастър. Строителите 
са попаднали на канали-
зационен колектор под 
земята и са били принуде-
ни да преместят подзем-
ното съоръжение. Поради 
което дейностите са се 
забавили с няколко дена. 
„Закъснението е малко, 
напълно преодолимо и 
обектът ще бъде при-
ключен в срок“. Това заяви 
кметът на София Йордан-
ка Фандъкова по време на 
проверка на обекта, коя-
то направи заедно със 
зам.-кмета по транспор-
та Любомир Христов.

„Винаги има изненади, 
тъй като липсва подзе-
мен кадастър. Често при 
изпълнението на даден 
проект се появяват не-
регистрирани съоръже-
ния по трасето. Такъв е 
случаят с колектора при 
Лъвов мост. Сроковете 
са от изключително зна-

чение, но най-важно е да 
се спазва качеството. 
Ефектът от това кръс-
товище на първо място 
е наполовина намаляване 
на вредните емисии чрез 
по-малкия престой на ав-
томобилите от 8-10 ми-
нути в пикови часове на 
две минути”, коментира 
столичният кмет.

Естакадата на Лъвов 
мост трябва да бъде въ-
ведена в експлоатация 
през октомври. Двуе-
тажното кръстовище 
ще свали бул. „Сливница” 

на нивото на реката, а 
пътуващите по бул. „Ма-
рия Луиза” ще минават 

през кръгово движение 
около моста. Обектът 
се изгражда от обеди-

нение „Лъвов мост” с 
водещ партньор „ГБС 
Инфраструктурно стро-
ителство”. В него вли-
зат още „Стройинжект” 
АД, „Старт инженеринг” 
АД и „Пътпроект 2000” 
ООД.

Йорданка Фандъкова 
посочи, че и останалите 
пътни ремонти в София 
се движат по план. Изклю-

чително интензивно и с 
удължено работно време 
се изпълняват дейности-
те по основния и най-ва-
жен булевард на столи-
цата бул. „Цариградско 
шосе”. Рехабилитация-
та по всички планирани 
участъци на булеварда 
трябва да приключи до 15 
септември. Строител-
ството по бул. „Никола 

Мушанов” ще бъде фина-
лизирано до края на май 
и веднага ще бъде даден 
старт на рехабилитаци-
ята на бул. „Овча купел”. 
В началото на юли ще е 
готово и кръстовището 
на две нива при Семина-
рията и ще може да за-
почне разширението на 
втората метролиния  до 
ул. „Сребърна“.

Емил Христов

Инж. Павел Диковски бе избран на редов-
но годишно общо събрание на членовете на 
Българската браншова камара „Пътища“  за 
нов председател на Управителния съвет на 
организацията. Той е роден през 1948 г. в 
София и  завършва ВИАС (Университета по 
строителство и геодезия) през 1973 г. със 
специалност „Строителен инженер – път-
но строителство“. Владее френски език. 
20 години от кариерата си е проектант 
на пътни тунели и мостове в „Пътпроект“ 
и „Техноекспортстрой“. Работил е в Алжир, 
където проектира част от съоръженията 
на магистралата Est – Ouest, финансирана 
от Световната банка. Работи 10 години в 
пътната администрация като ръководител 
сектор „Поддържане на съоръжения”, зам.-на-
чалник на ГУП, началник на ГУП и респектив-
но изпълнителен директор на Изпълнителна 
агенция „Пътища”. Участвал е в обследвания-
та на всички мостове в критично и аварийно 
състояние в страната. 

Досегашният председател на Камара-
та д-р Николай Иванов беше избран за член 
на УС, след като по-рано той обяви, че се 
оттег ля от поста си. Другите членове на 
Управителния съвет са инж. Цветан Цонев 
– „ПСТ Холдинг” АД, инж. Иван Митрев - ГБС 
„Инфраструктурно строителство” АД, инж. 
Милош Поцков  - „Хидрострой” АД, инж. Живко 
Недев -„Трейс Груп Холд” АД, и Здравко Милев 
-  АБ АД. По време на събранието стана ясно, 
че в момента редовни членове на ББК „Пъти-
ща“ са 77 фирми.

Снимки Денис Бучел

Министърът на транспорта, информа-
ционните технологии и съобщенията Дана-
ил Папазов направи работна инспекция на 
новостроящата се част от АМ „Струма“. В 
нея участваха и зам.-министър Петър Киров, 
експерти от Управляващия орган на Опера-
тивна програма „Транспорт“ и др. 

При проверката на лот 2 (Дупница – 
Благоевград) се установи, че вече са по-
ложени и първите пластове асфалт на 
един от обектите на трасето в близост 
до пътен възел Бобошево. Констатирано 
бе, че изпълнителят – консорциум „Струма 
– лот 2“, работи с добри темпове. Стой-
ността на договора за строителство е 
близо 359 млн. лв. Очаква се завършване на 
археологическите проучвания, за да може 

Новият председател инж. Павел Диковски и 
досегашният д-р Николай Иванов 

строителството да обхване цялото трасе. 
В тази връзка министър Папазов проведе 
среща с археолози, които работят по проек-
та. Те се ангажираха, че ще направят всич-
ко възможно за приключване на дейността 
си в най-кратки срокове. 

По време на инспекцията на лот 4 (Сан-
дански – Кулата) министър Данаил Папазов 
подчерта, че очаква по-голяма активизация 
от строителя по време на летните месе-
ци. Изпълнител е „Актор” АСД, като дого-
ворът възлиза на над 67 млн. лв. По думите 
на Папазов, трябва да се направи всичко 
възможно за приключване на изграждането 
в най-кратки срокове. „Със започването на 
летните месеци се активизира движението 
от и до Гърция, затова е необходимо да се 
осигури бързо и удобно придвижване“, допъл-
ни министърът. 
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Мирослав Еленков

Строителството на 
„Южен поток” се очаква 
да започне през юни. Това 
стана ясно от изказване 
на Игор Елкин, изпълните-
лен директор на „Южен по-
ток България” АД, по време 
на кръгла маса, на която 
бяха обсъдени ползите за 
България и Европа от из-
граждането на газопрово-
да. Дискусията беше орга-
низирана от Българската 
търговска-промишлена па-
лата. В нея взеха участие 
Имре Том, почетен пре-
зидент и председател на 
Унгарско-руския комитет,  
Желко Сертич, президент 

на сръбската Търгов-
ско-промишлена палата, 
и Дрю Лайфхайт, Natural 
Gas Europe. Сред основни-
те теми на форума бяха: 
участието на местния 
бизнес в дейности по про-
екта; международното 
сътрудничество между 
страните по трасето на 
газопровода; енергийна-
та сигурност и диверси-
фикацията на газовите 
доставки; регулаторната 
рамка и екологичните ас-
пекти в използването на 
природния газ като гориво 
за индустрията.

В момента в процес на 
влизане в сила са подроб-
ните устройствени плано-

ве - парцеларни планове за 
общините за преминаване 
на трасето. 

Текат процедури за 
съгласуване със собстве-
ниците на земите, през 
които ще преминават тръ-
бите. Оценките на имоти-
те ще бъдат направени от 
независими експерти.

Според Елкин „Южен 
поток” е логично продъл-
жение на „Северен поток“, 
като проектът е насочен 
към укрепване на енер-
гийната безопасност на 
страните от Югоизточ-
на Европа. Общата дъл-
жина на газопровода е 
2300 км, а капацитетът 
му е 63 млрд. куб. м. Тра-

сето, което ще минава 
през България, е 535,7 км, 
а началната точка е при 
нос Галата. През 2016 г. се 
планира да започнат дос-
тавките на газ по „Южен 
поток”.

„Газопроводът ще оси-
гури инвестиции в размер 
на 3 млрд. евро, а бюдже-
тът ще получи данъчни 
отчисления и транзитни 

плащания“, подчерта в 
представянето на проек-
та Игор Елкин. Като едно 
от най-важните предим-
ства той посочи изграж-
дането на допълнителна 
газова инфраструктура и 
диверсификацията на дос-
тавките и маршрутите. 
В социален аспект обек-
тът ще осигури 5 хиляди 
работни места.

Като един от важни-
те социални аспекти из-
пълнителният директор 
на „Южен поток България” 
АД посочи и подобряване-
то на социалната инфра-
структура в общините, 
включително и намаляване  
стойността на транспор-
тиране, както и общата 
цена за крайните потре-
бители.
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Радослава Пенкова, ОП на КСБ – Враца

Проведе се Общо събрание на Клуба на стро-
ителите ветерани от област Враца. То бе в 
заседателната зала на Дома на науката и тех-
никата. На събранието присъства и инж. Росен 
Дудушки – председател на ОП на КСБ, Враца. 
Председателят на клуба – инж. Тодор Топалски, 
приветства с добре дошли присъстващите 
„старши“ строители. Той връчи членски карти на 
ветераните. Поради големия интерес се приеха 
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Стартираха строително-монтажните ра-
боти по първите две сгради, които ще бъдат 
санирани по проект „Енергийно обновяване на 
българските домове“ на ОП „Регионално разви-
тие“. 

На територията на София ще бъдат сани-
рани блок 10 на ул. „Чарлз Дарвин“ № 3 в район 
„Изгрев“ и блок 17 в район „Илинден“, жк „Захар-
на фабрика“. Дейностите включват топлинно  
изолиране на външните стени на сградите, а 
съществуващата дограма с лоши топлотех-
нически характеристики ще бъде подменена с 
нова – с рамка от поливинилхлорид и стъклопа-
кет с високо термично съпротивление. Пред-
вижда се и подмяна на сградна инсталация за 
горещо водоснабдяване.

Изпълнител на строително-монтажните 
работи на двата обекта е „Билдинг Компани“ 
ЕООД. Срокът за изпълнение и на двете сгради 
е 120 дни. Общата стойност на договора за 
СМР е 250 192,48 лв. с ДДС.

Министерството на регионалното разви-
тие публикува обществена поръчка за избор 
на изпълнители на строително-монтажните 
работи по останалите сгради в изпълнение на 
проекта. Процедурата се провежда по 7 обосо-
бени позиции – за шестте района за планиране 
и за София-град. Срокът за подаване на оферти 
е 5.06.2014 г. Прогнозната стойност на поръч-
ката е 46 622 805 лв. без ДДС. 

Документацията за нея може да бъде наме-
рена на интернет страницата на МРР в раздел 
„Профил на купувача“: http://www.mrrb.government.
bg/?controller=articles&id=5327

Елица Илчева

„Няма спрени средства по Програ-
мата за развитие на селските райони 
(ПРСР) и твърденията, че ще загубим 
пари по нея, не са състоятелни. В момен-
та 6 млн. лв. обаче са проблемни.“ Това 
заяви земеделският министър Димитър 
Греков на пресконференция в Министер-
ския съвет за усвояването на средства-
та от ЕС за сектор „Земеделие”. На нея 
присъства и вицепремиерът и министър 
на правосъдието Зинаида Златанова. 
Греков подчерта, че вече са направени 
четири одита, които касаят проектите, 
сключвани от 2009 до 2013 г. 

По думите на Мирослав Николов – из-
пълнителен директор на Държавен фонд 
„Земеделие“ (ДФЗ), 921 предложения на 
общини, читалища и църкви са заваре-

ни да отлежават при постъпването му 
в длъжност. Всички забавени проекти 
са били 6000, като бенефициентите по 
ПРСР са над 400 000. Николов подчерта 
още, че е имало редица нередности по 
предложенията във фонда и основни-
те проблеми са свързани с нарушения 
на обществените поръчки. За пример 
посочи проект, при който е избран из-
пълнител за ремонт на културен дом 
заради дадена 150-годишна гаранция 
и за цена от 800 000 лв., при положе-
ние че вторият участник е предложил 
140 000 лв. по-малко.

Вицепремиерът и министър на пра-
восъдието Зинаида Златанова съобщи, 
че наскоро със заповед на премиера 
Пламен Орешарски й е възложено ръко-
водството на специална комисия, която 
ще следи работата по еврофондовете 

и ще отстранява слабостите, за да не 
се налага пропуските да се обясняват 
постфактум.

„Спазването на правилата си остава 
най-сигурният начин да не се сблъскваме 
с проблеми“, обясни Златанова.

Отново бяха коментирани и проек-
тите с луксозни джипове, яхти и вер-
толети, които са одобрени през 2011 
– 2012 г. по ПРСР. Подписани са 126 до-
говора за 392 транспортни средства, 
като от тях 14 са суперлуксозни джипа. 
През 2013 г. са постъпили проекти за 
1753 автомобила, от тях 340 суперлук-
созни джипа, за яхти, АТВ-та, самолети, 
джетове, хеликоптери, моторни шейни. 
Нито един от тези проекти от минала-
та година не е одобрен от Брюксел. Това 
означава, че най-вероятно ще бъдат пла-
тени с пари от бюджета.

и нови 14 членове. Така областната органи-
зация вече наброява 65 души. Бяха избрани и 
делегати за Общото събрание на Национал-
ния клуб на строителите ветерани, а имен-
но Дафинка Тодорова, Маргарита Йорданова, 
Милчо Драганински, инж. Тодор Топалски и 
Иван Горанов.

„Ще работим съвместно с ветераните“, 
подчерта инж. Дудушки и с гордост заяви, 
че ОП на КСБ – Враца, до края на годината 
се надява да се настани в своя нов офис, къ-
дето ще има място и за клуба. Ветераните 
решиха всеки един от тях да представи кни-
ги, снимков или видеоматериал за изгражда-
ните от него обекти. Целта е да създаде 
картотека с изпълнени навремето проекти. 

В социален аспект обектът ще осигури 5 хиляди работни места
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Инж. Валентин Йовев, изпълнителен директор на Агенцията по геодезия,       

Стремим се цените на предлаганите от нас услуги да намалеят 

Свилена Гражданска 

Инж. Йовев, повече от по-
ловин година заемате поста 
изпълнителен директор на 
АГКК. Какво е състоянието на 
кадастъра в момента и какво 
се промени през последните 
шест месеца?

Кадастралната карта по-
крива 18,5% от територията 
на страната. Набраната инфор-
мация обхваща 6 332 173 недви-
жими имота, което е около 30% 
от всички у нас. В кадастъра са 
включени областните градове 
(с изключение на София, за коя-
то са заснети 16 от общо 24-
те района), 97 града – общински 
центрове, и 528 други населени 
места и територии с развит 
пазар на имотите и инвестици-
ите, включващи и Черноморско-
то крайбрежие, и планинските 
курорти. За финансирането на 
процеса от 2001 г. до сега са 
осигурени около 79 млн. лв. При-
ходите, които АГКК е внесла към 
държавния бюджет за периода 
2005 – 2013 г., са в размер на 114 
млн. лв., като само за 2013 г. те 
са 18 млн. лв. Искам да подчер-
тая, че разходите по създава-
нето на кадастралната карта 
на една територия се възста-
новяват от таксите от услуги 
средно за срок от две до три го-
дини.  Всички услуги, извършвани 
от АГКК, са електронни на 100%. 
Броят им е над 70, а хартиените 
носители са в миналото за нас.

18,5% звучи малко за годи-
ните, през които съществува 
агенцията. Но всъщност сме 
обхванали всички областни гра-
дове и местата, в които има ви-
соко търсене на недвижими имо-
ти, тъй като това означава, че  
ще постъпят повече приходи при 
нас. Направата на кадастър е 
скъп процес, затова търсим на-
чин, за да осигурим и постъпле-
ния. За съжаление четири години 

не се отпускаха от държавата 
средства за създаването на кар-
тата. От тогава не бе разши-
ряван обхватът на кадастъра, 
дори не изпълнявахме ангажимен-
тите, които имахме по Закона за 
устройство на Черноморското 
крайбрежие за изработване на 
специализираните карти. 

За 2014 г. са осигурени 10 
млн. лв. от държавния бюджет. 
Надявам се да ги усвоим напълно, 
в съответствие с поставените 
цели, без компромиси с качест-
вото. 

Кои са приоритетите на 
агенцията до края на 2014 г.? 

Продължаваме усилията ни 
от края на миналата година за 
реформа в сектора и за създа-
ване на нови карти. В момента 
всички областни градове имат 
подобни документи освен Со-
фия. Кадастърът не покрива 
осем столични района - „Красно 
село”, „Възраждане”, „Подуяне”, 
„Слатина”, „Изгрев”, „Лозенец”, 
„Илинден” и „Триадица”. Вече са 
започнали тръжните процедури 
за изработването на картите 
там. Стартирали сме и други 
обществени поръчки,  с които 
се надяваме да повишим процен-
та на покритие на кадастъра в 
страната. Обявленията на тър-
говете са качени на сайта на 
АГКК. 

Същевременно работим по 
идеята да започнем обединяване 
на картата на възстановената 
собственост към кадастрална-

та. На практика имаме цифро-
ва карта на всички земеделски 
земи. Тя не бе изготвена бързо. 
Има своите дефекти, най-вече 
в контактните зони, т.е. при 
имоти, които са близо до края 
на населените места и се при-
покриват с първите от урбани-
зираните територии. 

Искам да подчертая, че ка-
дастърът е екзекутив, той 
отразява това, което същест-
вува на място. Плановете за 
земеразделяне се направиха на 
база на решенията на поземле-
ните комисии и на документи, 
които имаха собствениците. 
Оказва се, че почти всеки има 
някакъв имот. Проблем е, че и 
собствеността не е изчисте-
на, защото повечето земи са с 
много наследници. Освен това 
графичната част на плановете 
има много дефекти, например 
незатворени контури. Целта ни 
е постепенно картата на въз-
становената собственост да 

се превърне в кадастрална, спо-
ред изискванията на Закона за 
кадастъра и имот ния регистър. 
Ще се опитаме да премахнем 
нередностите. Имаме средства 
за първоначални проекти, за да 
започнем тази работа. Създали 
сме алгоритъм, който в макси-
мална степен се доближава до 
това, което искаме да постиг-
нем като крайна цел. През тази 
година предвиждаме пилотно да 
направим землища от области 
Добрич и Плевен. Това са места, 
където нямаме кадастрална кар-
та и са бели петна. 

Едновременно с това ще ра-
ботим и за подобряване на услу-
гите, които предоставя аген-
цията. Кадастралната карта е 
единственият документ по за-
кон, който трябва да бъде в елек-
тронен вариант. Нямаме черте-
жи на хартиен носител. Самите 
скици се вземат на гише, защо-
то трябва да бъдат подписани и 
заверени, но всичко е достъпно в 
електронен вариант.

С предложените тексто-
ве за промяна на ЗКИР от инж. 
Емил Костадинов, председател 
на парламентарната Комисия по 
инвестиционно проектиране, се 
предоставя отдалечен достъп 
на нотариусите до кадастъра. 
Измененията бяха одобрени от 
депутатите на второ четене в 
комисиите, остава да бъдат раз-
гледани окончателно в пленарна 
зала. Това ще подобри процеса за 
извършване на имотните сделки. 
Няма да разкарваме хората да 
взимат документи до агенцията, 
където ври и кипи. Благодарение 
на много интензивни разговори 
със зам.-кмета на Столичната 
община по направление „Финан-
си и стопанска дейност“ Дончо 
Барбалов в най-скоро време ще 
организираме в различните ра-
йони на София офиси, в които да 
бъдат обслужвани гражданите, а  
не всичко да е при нас в централ-
ната сграда.  Кадастралната 
карта дава сигурност на позем-
лените имоти, а измененията 
й в процеса на поддръжката са 

напълно защитени. Всяка вечер 
информацията за промените от 
регионалните сървъри в страна-
та постъпва при нас централно 
и се обработва. Във всеки един 
момент може да се види акту-
алното състояние на кадастъ-
ра. Само от София идват до 350 
преписки на ден.

Министърът на инвести-
ционното проектиране арх. 
Иван Данов заяви, че тази го-
дина се отпускат средства за 
общи устройствени планове на 
общините. 

Преди седмици участвах в 
среща с Националното сдруже-
ние на общините в Република 
България и с главните архите-
кти в Бургас. Това бе изключи-
телно полезна дискусия. Изгот-
вянето на ОУП е задължение на 
общините и на Министерство-
то на инвестиционното проек-
тиране. Според мен това, което 
трябва да се направи, за да се 
ускори процесът за изготвяне на 
общите устройствени планове, 
е да се актуализира картната 
основа. Опасно е, ако се напра-
ви подробен устройствен план 
върху неактуална кадастрална 
карта. Общият УП не дава тол-
кова подробен поглед. Малките 
общини се оплакаха, че те нямат 
пари нито за кадастрални карти, 
нито за устройствени планове. 
Но те по закон са задължени да 
ги изработят. Държавата тряб-
ва да ги подпомогне.

Стана въпрос, че новите ус-
тройствени планове ще се пра-
вят независимо дали има готова 
кадастрална карта, или няма. 
Основата, върху която ще се из-
работят, е такава, каквато има 
в момента. Общините имат ка-
дастрални планове, които са на 
хартиен носител. За съжаление 
в повечето случаи не са напра-
вени много добре. Необходими 
са нови измервания. Често пъти 
изградената ограда на имот не е 
неговата граница, което е и най-
срещаният проб лем. Ние попра-
вяме грешката.  Хората обаче 

Инж. Валентин Йовев е роден през 1958 г. Завършил 
е Университета по архитектура, строителство и 
геодезия, специалност „Геодезия, фотограметрия и 
картография”. Заемал е различни постове в Генерална 
дирекция „Опазване на държавни ценности и съкровища” 
към Министерския съвет и Военно-икономически блок 
към Министерството на отбраната, бил е и управител 
на „Геовалент”. От 10 септември 2013 г. е изпълнителен 
директор на Агенцията по геодезия, картография и 
кадастър.

Снимки Денис Бучел
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       картография и кадастър: 

не одобряват новите карти, тъй 
като смятат, че сме им взели от 
имота, а той не е бил в точни 
граници години наред. Кадастъ-
рът е регистрационна система, 
ние не може да вземем даден 
терен, нито пък да го дадем. 
Отбелязваме собствеността 
такава, каквато е. Не може да 
стане измама и някой да прода-
де имот за това, че има грешка 
в кадастъра. Според мен, добре 
е хората да участват в самото 
кадастрално производство. Това 
ще им донесе сигурност и няма 
да имат проблеми след това. Чо-
век се интересува от имота си 
само когато прави сделка с него. 
Когато види, че нещо не е наред, 
първата му мисъл е да обвини 
АГКК.

След приключване на кадас-
тралното производство фирми-
те, които са спечелили търгове-
те, ще носят отговорност пет 
години и ако има грешки, ще ги 
отстраняват безплатно. Това е 
доста голяма гаранция, защото 
никой няма да иска да си създа-

ва сам  притеснения. Но въпреки 
всичко, ако човек не е участвал 
в кадастралното производство 
и не е представил документа си, 
ние няма от къде да разберем, че 
има някаква грешка. 

Ще намалите ли таксите 
за услугите, които извършва 
АГКК?

Смятам,  че когато завърши 
процесът на направа на кадас-
тралните карти, и скиците ще 
станат по-евтини. Ние и сега 
намаляваме някои такси. Дори 
отмених налога „Устна справка”. 
Услугите ще поевтинеят. Не се 
притесняваме, че работата по 
кадастъра ще приключи. 

Искам да споделя мнението 
си, че създаването на МИП до 
голяма степен осмисли същест-
вуването на АГКК. Досега ня-
как бяхме в сянката на Агенция 
„Пътна инфраструктура“. Лип-
сата на пълен кадастрален план 
пречи и на АПИ при реализиране 
на нови инвестиционни проекти. 
Знаете, че при завършване на 
всеки обект се изисква издава-

не на удостоверение по член 52 
заради това, че той е нанесен в 
кадастъра. 

Правим всичко възможно да 
развиваме кадастъра. За по-
следните години 80 геодезисти 
са напуснали страната. Те са 
търсени специалисти във всички 
страни и са добре платени.

Докъде стигна работата 
ви по специализираните кар-
ти?

По Закона за устройство на 
Черноморското крайбрежие сме 
изготвили на 100% тези за пла-
жовете. Получаваме съдействие 
от страна на общините. Започ-
нахме заснемания на дюни и дру-
ги обекти в зона Б. Очаквам да 
има възражения, но не да бъдем 
атакувани от  цели общини. 

Необходими ли са законода-
телни промени, за да се подо-
бри дейността ви?

Предложените изменения от 
инж. Емил Костадинов в ЗКИР са 
изключително важни и за мен е 

необходимо те да бъдат приети. 
Промените са технически и не 
виждам никаква политика в тях, 
така че не би трябвало да има 
проблеми.

По отношение на правоспо-
собността на колегите имаме 
позиции на Камарата на инжене-
рите в инвестиционното проек-
тиране и на Камарата на инже-
нерите по геодезия. В момента 
всеки  специалист в сектора 
трябва да членува и в двете и да 
плаща две такси. Според мен е 
нужно да се даде право да изби-
раме от коя камара да сме част. 

Други съществени измене-
ния, които предстои да се на-
правят, са интегрирането на 
картата на възстановената 
собственост към кадастрал-
ната.

Нужно ли е изменение на 
текстовете, касаещи Имотния 
регистър? 

Първоначално  тези промени 
не предвиждаха да се редактира 
тази част от закона. Това беше, 
защото предишното ръковод-

ство на Агенцията по вписвани-
ята, пък и на Министерството 
на правосъдието не участваха 
активно в дебатите по прие-
мане на първо четене на пред-
ложенията. Впоследствие обаче 
се направиха някои промени и в 
тази глава, водещи до подобре-
ние на съвместната ни работа. 
Записите в Агенцията по впис-
ванията са все още в персонални 
партиди, а кадастралният ре-
гистър кореспондира по струк-
тура с имотни партиди, при кое-
то има известни проблеми. Това 
не спира процеса за създаване на 
нови кадастрални карти, но има 
затруднения. Ние имаме пряка 
връзка с Агенцията по вписвани-
ята, включително и електронна, 
и всички корекции по партидите 
се отразяват своевременно в 
двата регистъра. 

Споменахте обществените 
поръчки за осемте района на 
София. Кога столицата ще има 
цялостна кадастрална карта? 

До една година. Това е нор-
малният срок, за който се прави 

кадастрална карта. След като 
приключат тръжните процедури, 
ще сключим договор и ще обявим 
в Държавен вестник кадастрал-
ното производство. В едномесе-
чен срок всички собственици са 
задължени да си обозначат гра-
ниците. След това се прави ра-
ботна геодезическа основа, а по-
сле следва канцеларска работа, 
свързана с измерванията. След 
това има един месец, в който 
комисията за жалби  разглежда 
всеки един сигнал за неточност, 
след което влиза в сила карта-
та. За развитие на  специали-
зираните карти разчитаме и на 
общините,  които да надграждат 
кадастралните карти със спе-
циализирани данни. Добавят се 
елементи като водни течения, 
водни площи, надземни и подзем-
ни проводи, съоръжения, релеф и 
други. В Сеул например картата, 
която имат,  е с нанесени пеше-
ходни пътеки.

Какво правите за развитие 
на подземния кадастър? 

Той е голям проблем. Изпра-
тили сме писма към присъедини-
телните дружества, до мобилни 
оператори и всички останали 
компании, които поставят еле-
менти под земята. Оказа се, 
че има над 1500 различни ор-
ганизации за територията на 
България, които полагат най-
различни проводи. По закон те 
са задължени да си създават 
географски информационни 
системи и да нанасят всичко 
новопостроено. Но няма как да 
поддържаме контакт с всички 
тях. Решихме да се обърнем към 
органите, които ги лицензират, 

защото все пак те 
имат механизъм, по 
който да ги задъл-
жат да почнат да да-
ват данни и при нас, 
които ние да включим 
в специализираните 
карти.

Имаме  идея  да 
изградим национал-
на, държавна перма-
нентна GNSS (Global 
Navigat ion Sate l l i te 
System) мрежа за те-

риторията на цялата страна, 
която да стане част от евро-
пейската перманентна мрежа. 
Сега има две частни. При нали-
чие на държавна GNSS мрежа с 
контролен център при нас, кое-
то не е толкова скъпа инвести-
ция, ние в реално време ще мо-
жем да контролираме процесите 
на измервания и когато приема-
ме геодезическа продукция, ще 
сме напълно сигурни в данните. 
Резултатите от обработката 
и анализа на информацията ще 
се ползват от изключително 
широк кръг специалисти. Тази 
идея ще се опитаме да я зало-
жим в бюджета за догодина или 
ще кандидатстваме за финан-
сиране по европейските фон-
дове. Същевременно трябва да 
създадем цифрова едромащабна 
топографска карта, която да е 
1:5000. Интересът към харти-
ените карти е много слаб. Ще 
си възстановим две от мари-
ографските станции по Чер-
номорието. Ние разполагаме с 
общо четири. Във Варна, Бургас, 
на Емона и в Ахтопол. Послед-
ните две за съжаление не рабо-
тят.

 
Как виждате развитието 

на сектор „Строителство”?
Раздвижването на имотния 

пазар е в пряка връзка със съз-
даването на кадастър. Много 
по-лесно се издават разреши-
телните за строеж, когато има 
карта. Строителният пазар е 
много по-сигурен с наличието на 
кадастрална карта, да не гово-
рим за специализираната. Тя е 
пряка връзка с инвестиционните 
проекти и проектирането.

Инж. Валентин Йовев заедно с министър арх. Иван Данов и ресорния зам.-министър Джейхан Ибрямов в деня  
на отворени врати на АГКК

Тук се съхраняват кадастралните карти на София 

Снимка Галя Герасимова
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Емил Христов
Десислава Бакърджиева

Идейният проект за 
15 км тунел през Креснен-
ското дефиле по лот 3 на 
автомагистрала „Струма” 
трябва да бъде преразгле-
дан. Съоръжението е ико-
номически неефективно, 
ще окаже негативно вли-
яние на околната среда и 
крие рискове, защото ми-
нава през сеизмична зона. 
Около това се обединиха 
представителите на път-
ния, строителния, инже-
нерния бранш и научните 
среди по време на форум, 
посветен на идейния про-
ект на тунелната част на 
аутобана. Дискусията бе 
в Университета по архи-
тектура, строителство и 
геодезия (УАСГ). В кръгла-
та маса участие взеха по-
четният председател на 
КСБ инж. Симеон Пешов, 
инж. Иван Бойков, изпъл-
нителен директор на Ка-
марата на строителите в 
България, д-р Николай Ива-
нов, председател на УС на 
Българска браншова кама-
ра „Пътища“ (към 17.04.) и 
УС на Българска браншова 
асоциация „Пътна безопас-
ност” (ББАПБ),  главният 
архитект на София Петър 
Диков. Сред участниците 
в кръглата маса бяха рек-
торът на УАСГ проф. д-р 

инж. Красимир Петров, 
почетният член на ББАПБ 
проф. д-р инж. Иван Три-
фонов, както и предста-
вители на  „Сдружение на 
пътните инженери и кон-
султанти“ (СПИК), на ББК 
„Пътища”, на Катедра „Пъ-
тища” към Факултета по 
транспортно строител-
ство към УАСГ. 

Искането на бранша е 
дългото 15 км съоръжение 
да не бъде изграждано в 
приетия в момента вари-
ант. Според тях трябва да 
се направят допълнителни 

проучвания и да се разра-
ботят нови възможности. 
Преразглеждането е не-
обходимо основно заради 
високата цена на обекта. 
Индикативната стойност 
на тунела при Кресна въз-
лиза на над 1,1 млрд. лв. 

По думите на предсе-

дателя на УС на ББАПБ д-р 
Николай Иванов е възмож-
но да се намери решение, 
при което лот 3.2 да се 
изпълни, без да се строи 
тунел, като подобна въз-
можност би струвала 
не повече от 150 млн. лв. 
„Ако се избере този иконо-

мически по-ефективен и 
изгоден вариант, биха се 
спестили много средства, 
които да бъдат вложени в 
други инфраструктурни 
проекти. Така ще се по-
могне за развитието на 
регионите, а също и на це-
лия български строителен 
бизнес”, допълни изказва-
нето си Иванов.

„Притеснително е, че 
този обект на практика 
ще изчерпи почти целия 
финансов ресурс на ОП 
„Транспорт и транспорт-
на инфраструктура”. Това 
е много опасно, защото 
залагаме всички възмож-
ни инвестиции на този 
проект, което не е най-

добрата стратегия за 
транспортната политика 
на страната. Според мен 
не е търсена и съгласу-
ваност с действията на 
Гърция“, заяви главният 
архитект на София Петър 
Диков. „Няма и прогнози 
кога трасето ще бъде за-
вършено и ще стане част 
от една цяла международ-
на отсечка. Тоест ние на-
ливаме много пари в скъпо 
съоръжение, без да имаме 
яснота дали то ще зара-
боти. Вместо обектът да 
глътне голяма част от ев-
ропарите за инфраструк-
тура, при друго решение 
средствата могат да 
отидат за доизграждане-

то на магистрала „Хемус”. 
С този вариант обричаме 
обектът да бъде реали-
зиран от чужда компания. 
Няма родна фирма, която 
да отговори на условията 
за изпълнение на такова 
съоръжение. Тези пари ре-
ално няма да влязат в бъл-
гарския бизнес”, допълни 
той. 

Тезата, че строител-
ството най-вероятно ще 
се извърши от чуждес-
транна компания, подкре-
пи и почетният председа-
тел на КСБ инж. Симеон 
Пешов. Според него слож-
ността на проекта пре-
допределя този факт и със 
сигурност ще навреди на 
бранша у нас.

Въпросът за финан-
сирането на проекта 
постави и проф. Николай 
Михайлов, ръководител на 
катедра „Пътища” в УАСГ. 
„Нужно е да се намери 
икономически ефектив-
но решение за трасето, 
затова браншът ще се 
обедини около общо писмо 
до министър-председа-
теля Пламен Орешарски 
и ресорните министри 
с искане за нови анализи 
на приетите досега ва-
рианти на проекта”, каза 
проф. Михайлов. Той изрази 
опасения, че осигурените 
евросредства могат да 
се окажат недостатъчни. 

Петър Диков, 
главен архитект на София: 

Браншът ще изпрати писмо до премиера и ресорните министри с предложение        

Експертната среща беше на високо ниво. Да-
доха се добри предложения за решения, защото 
проектът първо е рисков, а също така е неразу-
мен и може да провали политиката на държавата 
през следващите седем години по отношение на 
транспортната инфраструктура. Ще дам един при-
мер. Представете си, че разполагате с бюджет 
за следващите седем години и с тези пари вие си 
купите много скъпа диамантена брошка, която да 
изразходва всичките ви пари за този срок. В крайна 
сметка ще имате нещо красиво на външен вид, но 
ще останете без средства за друго. Трябва да се 
търси компромисен вариант, който да е съгласу-
ван с Европейската комисия при разглеждането на 
проекта. Нужно е решението да е по-ефективно, 
по-разумно и по-евтино. Освен това то не трябва 
да бъде толкова рисково. Има голяма опасност от 
сеизмична активност. Съществуват много други 
възможности за промяна на трасето, за да се спи-
раме точно на  тунел. Много правилно се чудят ко-
легите защо ще правим подобно съоръжение, което 
ще бъде успоредно на планината. Това е все едно да 
изградим мост успоредно на реката.

Инж. Тодор Тодоров, съпредседател на СПИК:  

Участниците на кръглата маса се 
обединиха около общо решение. Всич-
ки сме на мнение, че трябва отново 
да се повдигне обществено въпросът 
до колко е целесъобразно да се изгра-
ди 15 км съоръжение. В момента вари-
антът на институциите ще забави 

строителството с над 10 години, то-
ест магистрала „Струма“ може да е 
готова чак през 2025 г. Истината е, 
че подобен тунел, който се предлага, 
няма в Европа. Също така за тунел-
ната част е важно да се отбележи, 
че земетръсът е от голямо значение.

Снимки Денис Бучел

Проф. д-р инж. Иван Трифонов, почетен член на ББАПБ:

Трябва ли да има голям тунел при 
Кресна? Този въпрос стои пред нас, 
специалистите. Ние сме тези, кои-
то можем да инициираме промяна на 
решението. В последните седмици 
се носи едно изречение: „Ще строим 
тунел успоредно на планина.” Според 
мен обаче мястото на трасето не 
е там. В пътното строителство 
търсим решение с тунел, когато 
имаме тежък планински проход, при 
който има голяма интензивност на 
движението. По този начин не само 
се облекчава трафикът, но и се по-

стигат добри финансови резулта-
ти и ефективност на капиталовите 
вложения. Такива съоръжения чакаме 
при Петрохан и под Шипка. При Кре-
сна положението не е такова. Не се 
търси преодоляването на някакъв 
планински проход, а на дефиле. За 
това е по-правилно големият тунел 
да се накъса на по-малки. Възможно 
е да преместим трасето наляво и 
да се реализират два или повече ту-
нела. При всички случаи ще е много 
по-добър вариант от предложения.

Ще се върна малко в годините 
назад. При проектирането на ав-
томагистралите „Тракия” и „Хемус” 
отпаднаха два тунела - „Вакарел”, 
както и големият при Витиня. По 
простата причина, че се намериха 
по-добри вариантни решения. То-
гава одобреният идеен проект за 
АМ „Хемус” през Витиня беше на 
стойност 283 млн. лв. Цената на 
тунела предизвика остра реакция 
в специалистите и те потърсиха 
други решения. В катедра „Пътища” 

на УАСГ бяха разработени 18 вари-
анта. Оказа се, че е възможно ми-
наването през Витиня с тунел от 
1,1 км. Това е настоящият, който 
сега използваме. Така се намали ин-
вестицията с  81 млн. Или от 283 
млн. лв. стойността на АМ „Хемус” 
възлезе на 202 млн. лв. Постигна се 
и значително по-лесно поддържане.

Лично за мен проблемите, които 
ще създаде тунелът с дължина с 
15 км, са в няколко направления. На 
първо място изключително висока-
та му стойност 1,1 млрд. лв. Само 
за обекта при Железница са заложе-
ни 200 млн. лв., или по 100 млн. лв. 
на 1 км. Трябва да се търсят други 
решения, при които да няма толкова 
дълъг тунел. Очаква ни и много скъпа 
поддръжка. Освен това той няма да 
има аварийна лента и ще ограничи 
скоростта до 80 км. Ето защо кате-
горично смятам, че този вариант не 
е най-добрият и ще ни излезе златен. 
Търсенето на нови решения с къси 
виадукти е задължително.
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На този етап няма да се променя проектът за лот 
3 на АМ „Струма“ и по-точно за 15 км тунелна част.  
Все още не съм се запознала с предложението на бран-
шовите организации. Не съм изненадана от реакцията 
им, защото техните притеснения бяха изказани още 
по време на предишната кръгла маса, която се проведе 
през март. Тогава се събрахме именно с цел да видим 
какви са вижданията на бранша. Все пак, ако наисти-
на има възможност да се направи вместо тунел друг 
вид преход през този район, което да намали цената 
на самия обект и да отговаря на екологичните изиск-
вания, то тогава защо да не помислим и за евентуална 
алтернатива. Важно е и да се отбележи, че действията 
на бранша са малко закъснели, защото трасето е било 
разработено и съгласувано още през 2009 г. Нека първо 
да се запозная с техните искания и тогава ще мислим 
заедно.

Решението за ту-
нел беше наложено ад-
министративно, без 
да е подложено на об-
ществено обсъждане. 
Моето предложение е 
да не искаме още ре-
шения, а дискусия и 
остойностяване на 
двата варианта, които 
официално бяха приети 
през 2001 г., и послед-

ния от 2009 г. Не само цената на проекта е важна, а 
и въпросите, свързани с екологията и сеизмичността. 
Трябва да се обясни какво значи земетресение в Кресна 
и да помогнем на управляващите да вземат правилно-
то решение. Необходимо е всички неправителствени 
структури, камари, университети и бизнесът да се 
обединят. Заедно те трябва да преразгледат техниче-
ската и икономическата целесъобразност на избрания 
вариант и да го сравнят с този от 2001 г.

Инж. Симеон Пешов, 
почетен председател на КСБ:

Десислава Терзиева, министър 
на регионалното развитие: 

       за преразглеждане на идейния проект 

„Фактът, че преди изграж-
дането му тепърва ще се 
извършват множество за-
дълбочени геоложки про-
учвания, най-вероятно ще 
надвиши индикативната 
стойност. Има очаквания 
тя да достигне до над 1,5 
млрд. лв. А това са много 
пари“, допълни още проф. 
Михайлов. 

Всички присъстващи 
бяха единодушни, че едно 
алтернативно трасе би 
струвало два пъти по-мал-
ко и ще даде възможност 
да се възстанови лесно 
при силен земен трус, кое-
то е другото сериозно 
притеснение за специали-
стите. Те са категорични, 
че не бива да  се прене-
брегва фактът, че зоната 
при Кресненското дефиле 
е силно сеизмична. „Райо-
нът, през който ще преми-
нава трасето на тунела, 
е изключително земетръ-
сен”, подчерта инж. Тодор 
Тодоров, съпредседател на 
Сдружението на пътните 
инженери и консултанти. 
Той посочи, че не без зна-
чение е и рискът от инци-
денти в самото съоръже-
ние. „Говорим за две тръби 

по 15 км, или общо 30 км. 
Не е сериозно да не се по-
мисли, че в тези отсечки 
ще има пътни произшест-
вия, а аз не знам по проект 
да се предвижда аварийна 
лента. Предпоставките 
за инциденти са големи, а 
да не говорим и за възмож-
ността от терористична 
атака”, сподели притесне-

нията си инж. Тодоров. 
Според присъства-

щите на кръглата маса 
поддръжката на обек-
та също ще е сериозно 
предизвикателство. По 
предварителни разчети 
само осветлението на 
съоръжението ще струва 
над 21 млн. лв. годишно на 

държавата. Тенденцията 
за нарастване на цените 
на тока обаче показва, че 
тази сума със сигурност 
ще надхвърли 50 млн. лв. 

Участниците във фо-
рума изтъкнаха и опасе-
нията си, че размерите 
на един подобен строите-
лен обект и сложността 

на изграждането му биха 
забавили завършването 
на цялата магистрала с 
повече от 10 години. Това 
би довело до огромни ико-
номически загуби за стра-
ната ни.

Всички тези възраже-
ния и дискусионни момен-
ти, свързани с 15-кило-
метровия тунел, дадоха 
основание на присъства-
щите на кръглата маса 
да се обединят около едно 
общо становище, което 
ще бъде изпратено на 
институциите. Те са ка-
тегорични, че все още не 
е късно да се намери по-
добро решение, тъй като 
строителството не е за-
почнало.

Проф. Николай Михайлов, 
ръководител на катедра „Пътища” в УАСГ:

Предложенията, кои-
то обсъдихме, се разиск-
ват в катедра „Пътища“ 
през последните няколко 
години. Доволен съм от 
факта, че браншовите 
организации се обединиха 
около единно мнение. Ре-
ализацията на този про-
ект ще докара държавата 

до много тежки финансо-
ви разходи. Радвам се, че 
нашата катедра успя да 
събере специалистите на 
този форум. На срещата 
присъстваха хора, които 
наистина знаят какво е 
добро за България и се 
стараят да помогнат на 
страната ни. По тази при-

чина се надявам тези съ-
бирания да се превърнат 
в едно рутинно събитие, 
за да можем да обсъжда-
ме проблемите и за други 
големи инфраструктурни 
обекти. Тогава за полити-
ците и общините ще бъде 
лесно и няма да се допус-
кат грешки.

Кръглата маса е една от необхо-
димите стъпки да подпомогнем Аген-
ция „Пътна инфраструктура” (АПИ), 
Национална компания „Стратеги-

чески инфраструктурни проекти”  
(НКСИП) и Управляващия орган на 
Оперативна програма „Транспорт и 
транспортна инфраструктура”, за 
да се намери ново по-добро решение 
за тунелния участък. Нужни са не-
забавни действия, тъй като пред-
стои обявяването на обществени 
поръчки. Забавянето ще бъде пагуб-
но, ако впоследствие трасето бъде 
преместено. Няма да се примирим с 
избрания вариант за тунел с дължи-
на 15 км, независимо че проектът 
вече е одобрен от европейските 
ни партньори. Смятам, че ще полу-

чим разбиране от ЕК, тъй като тя 
разполага с достатъчно експерти, 
които биха подкрепили всяка полез-
на промяна. Особено когато става 
въпрос за по-разумно и ефективно 
усвояване на европейски средства. 
Ако представим по-добър алтерна-
тивен вариант,  те ще го приемат. 
В качеството си на началник на 
Главно управление на пътищата в 
периода 1997 - 2000 г. съм работил 
с ЕК по различни програми и кате-
горично мога да заявя, че ще бъдем 
разбрани. Безумие е да бъдат похар-
чени 1,1 млрд. лв. за тунел.

Инж. Костадин Таушанов, член на УС на СПИК:

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

Тунелът е най-сериоз-
ното сеизмично съоръже-
ние. Това е доказано от 
всички европейски експер-
ти. Той има своето място 
при Кресна. Няма значение 
дали ще е с дължина 15 км, 
или ще са три съоръжения 
по 5 км. Тунели трябва да 
има. Всички варианти са 

възможни и спе-
ци а лис т и те  е 
нужно да седнат 
и да решат кой е 
най-добрият. За-

щото накрая ще останем 
без това трасе. След 2-3 
години ще са завършени 
магистралите от Ниш до 
Скопие и от Ниш до Кало-
тина, а България пак ще е 
без АМ „Струма”. 

Мнението ми по от-
ношение на авариите в 

тунела е, че такива може 
да се случат навсякъде. 
Водачът, когато влезе в 
подобно съоръжение, тряб-
ва да мисли и действа по-
дисциплинирано. Повечето 
катастрофи стават на 
магистралите, където се 
развиват и много високи 
скорости.

Тунелът е сигурно съо-
ръжение и просто трябва 
да се прецени колко дълъг 
да бъде той.
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По данни на Агенция по обществени поръчки

Сключени договори по обект на поръчката, 
сектор „Строителство“ – брой и стойност в млн. лв. 

2006 г. – I тримесечие 2014 г.

По данни на Агенция по обществени поръчки

Сключени договори по обект на обществена поръчка 
за I тримесечие на 2014 г. 

Таня Бъчварова,
гл. експерт, 
екип КСБ,
„Анализи 
и мониторинг“ 

Камарата на строи-
телите в  България следи 
и анализира обявените об-
ществени поръчки и склю-
чените договори по тях.  
Анализът „Мониторинг 
на  сключените  договори 
по обявени обществени 
поръчки“ за януари-март 
2014 г.“ е изготвен на база  
данни на Агенцията  за 
обществени поръчки, об-
работвани  в Камарата на 
строителите  ежеднев-
но. Основните тенден-
ции, които се очер тават 
след направения анализ 
от експертите на КСБ 
за контрактите в сек-
тор „Строителство“  по 
критерий „стойност“ за 
2013 г., са: 51,5% са склю-
чените договори за строи-
телство, 36,8% доставки, 
11,7% услуги. За първото 
тримесечие на т.г.  отра-
съл „Строителство” заема  
втора позиция с  34%  от 
общо подписаните контра-
кти по обект на поръчката  
след сегмента „доставки”. 
Броят им в сектора от 
януари-март 2014 г. е 333  
на стойност  815  млн. лв. 
Наблюдава се изоставане  
в сравнение със същия пе-
риод на 2013 г. от 4,9% за 
броя на търговете и нама-
ление от 13,2% на стой-
ността. По брой те са раз-
пределени, както следва: 

Сградно строител-
ство - 117  контракта, или  
35,1%  от всички.

Инженерна инфра-
структура – 121 договора,  
или 36,3%.

Енергийна инфра-
структура - 65 контра-
кта, или 19,5%. 

ВиК - 30 договора, или 
9,1%.

Инженерната инфра-
структура е доминиращ 
сегмент по критерий 
„брой“ при сключените до-
говори в отрасъл „Строи-
телство“ за януари-март 
т.г. Следват я сградно 
строителство, енергийна 
инфраструктура и  ВиК.

Сключени договори  
по критерий  „стойност“

 Сградно  строител-
ство  -  сключените  до-
говори са на стойност 
105 млн. лв., или 12,8% от 
общата стойност на кон-
трактите по обявени об-
ществени поръчки за  пе-
риода януари–март 2014 г.

 Инженерна инфра-
структура – контрактите 
са за 424 млн. лв., или  52% 
от общата стойност.

 Енергийна инфра-
структура – контракти-
те са за 142 млн. лв., или  
17,4% от общата стой-
ност.

 ВиК – сключените 
договори са на стой-

ност от 144 млн. лв., или  
17,7%  от общата стой-
ност. 

Подписаните контра-
кти по критерий „стой-
ност“ при инженерната 
инфраструктура  са с 
най-висока цена, следвани 
от ВиК, енергийно строи-
телство и сградна  инфра-
структура.

Разпределение  на 
регистрираните в ЦПРС 
фирми по критерий 
„персонал“ 

Сключените договори  
за първото тримесечие 
на  2014 г. са 333. На стой-
ност  815 млн. лв., както 
следва: 

Малки  строителни 

фирми - 109, или  32,7% от 
общо сключените догово-
ри за разглеждания пери-
од. Наблюдава се ръст от 
14,7%  в сравнение с януа-
ри-март на 2013 г.

Средни строителни 
фирми - 178, или  53,5% от 
общо подписаните кон-
тракти. Има незначите-
лен спад от 4,3% спрямо 
същия период на миналата 
година.

Големи строителни 
компании - 37, или 11,1%  
от общо сключените до-
говори за разглеждания 
период. Спадът е от 31,5% 
в сравнение със същия пе-
риод на 2013 г.

Нерегистрирани фирми 
в ЦПРС на КСБ са  общо  
9, или 2,7%. Намалението 
е 47,1% спрямо първото 
тримесечие на м.г.

По критерий   
„нетни приходи от 
продажби и персонал“

Малки фирми – склю-
чените договори са за 
148 млн. лв., или 18,2% от  
стойността на общо под-
писаните за  януари–март  
2014 г. Наблюдава се ръст 
от  517%, или 124 млн. лв., 
в сравнение със същия пе-
риод на 2013 г.

Средни фирми - склю-
чените контракти са за 
341 млн. лв., или  41,8% от 

Снимка Денис Бучел

Сключени договори по обявени обществени поръчки 
отрасъл „Строителство“  I тримесечие  2013 г. – I тримесечие на 2014 г. 

(брой и стойност)

По данни на Агенция по обществени поръчки
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По данни на Агенция по обществени поръчки

Сключени  договори по обявени обществени поръчки, критерий  
„вид на строителство“ за януари–март 2014 г.       

стойността на всички. 
Има ръст от 36% спрямо 
първото тримесечие на 
миналата година.

Големи фирми  - склю-
чени са договори за 326 
млн. лв., или 40% от всич-
ки. Наблюдава се спад от 
51% в сравнение със същия 
период на 2013 г. 

Нерегистрирани фирми 
в ЦПРС са подписали кон-
тракти за 0,3 млн. лв., или 
0,04% от общата стой-
ност на сключените до-
говори.

86,5% от сключените 
договори се изпълняват 
от малки и средни фир-
ми. Разпределението на 
контрактите се  опре-
деля основно от  вида на 
обществената  поръчка 
и  изискванията  към из-
пълнителя. Обекти  от 
голям мащаб и на висока 
стойност носят големи 
рискове  и могат да се 
реализират единствено 
от  средни и големи фир-

ми по критерии „персонал“ 
и „нетни приходи от про-
дажби“.

Нараства  процент-
но делът  на сключените 
договори, изпълнявани от 
малките  фирми,  в срав-
нение със същия период на 
2013 г.

Договори по сегменти 

Контрактите, подпи-
сани по обявени търгове 
в сегмента „инженерна 
инфраструктура“, са  121.  
34 са с малки   фирми, или 
28,1%  от всички.  64 са 
със средни  фирми, или 
52,9%  от сключените 
договора  в сегмента. Го-
лемите са 18, или 14,9%. 5 
са контрактите с фирми 
без регистрация в ЦПРС 
на КСБ,  или  4,1%. Доми-
нират сключените дого-
вори от  средни фирми, 
следвани от малки фирми  
и  на последно място по 
участие са големите ком-
пании. 

Договорите в сегмен-
та „сградно строител-
ство“ са 117. От тях 49 са 

с малки  фирми, или 41,9%  
от сключените договори в 
сегмента. Контрактите 
със средни фирми са 58, 
или 49,6%, а с големи - 8, 
или 6,8%. 2 са фирмите, 
които не са регистрирани 
в ЦПРС, но са подписали 
договор. Преобладават 
подписаните контра-
кти от средните фирми, 
следват малките и  на 
последна позиция са голе-
мите компании, изпълня-
ващи обекти по сегмента 
„сградно строителство”.

65 са контрактите в 
сегмента „енергийна ин-
фраструктура”. От тях 
23, или 35,4%, са с малки 
фирми, 31, или 47,8% - със 
средни, 9, или 13,8%, са с 
големи. 2, или 3%, са нере-
гистрираните в ЦПРС на 
КСБ компании, подписали 
договор в сегмента. Тук 
доминират сключените 
контракти от средни фир-
ми, следвани от малките 
и  най-нисък процент  е за 

големите.
Във „ВиК” сегмента до-

говорите са 30. От тях 3,  
или 10%, са с малки фирми, 
25,  или 83,3%, са със сред-
ни, 2, или 6,7%, са с големи. 
Тук няма нерегистрирани 
компании в ЦПРС на КСБ. 

Най-много договори в 
сегмента „ВиК” са склю-
чени от средни фирми, 
следвани от  малки и на 
последна позиция са голе-
мите компании.

Сключени договори

✓до 200 хил. лв.  При 
тях за първото тримесе-
чие на 2014 г. при броя на 
контрактите се наблюда-
ва намаляване с 5,8%  и на-
растване на стойността  
от 28,5% в сравнение със 
същия период на 2013 г.

✓Сключени договори  до 
2150 хил. лв. Има спад  на 
броя на контрактите от 
19,1% и понижение на нива-
та на стойността от 9,2%.

✓Сключени договори 
над 2150 хил.лв. Тенденци-
ята е за нарастване на 
броя на сключените дого-

вори с 43,1% и намаляване 
на стойността от 14,2%.

По критерий „възложители 
на обществената поръчка“  

Общо сключените до-
говори за януари-март 
2014 г. са 333 на обща 
стойност 815 млн. лв. 
Общините са възложи-
тели на 204 от тях на 
стойност 418 млн. лв. 
Министерствата и аген-
циите са възложили 65 за 
266 млн. лв. Болниците са 
сключили 22 договора за 
14 млн.лв. В комуналния и 
обществен сектор има 
подписани 33 контракта 
за 44 млн. лв. Другите 
сключени договора са 9 за 
73 млн. лв.

Водещи остават  до-
говорите с възложител 
„общини“ - над 61,3%.  Това 
разпределение на сключе-
ните контракти отразява 
профила на бенефициен-
тите по отделните опе-

ративни програми.

По критерий  
„вид на процедурата“ 

По открита процедура 
са сключени 284 договора  
на стойност 705 млн. лв.

Договаряне без обявле-
ние -  34 за 16 млн. лв.

Договаряне с обявле-
ние - 14 за 31 млн. лв.

Ограничена процедура  
- няма сключен договор.

Ускорена ограничена 
процедура  - няма сключен 
договор.

Конкурс по НВМОП 
(Наредба за възлагане  на  
малка обществена поръч-
ка)  - няма сключени дого-
вори.

Възлагане на поръчка 
без предварително публи-
куване на обявлението - 1 
за 63 млн. лв.

Сключени договори  
по критерий „източник  
на финансиране“:

Оперативни програми 
–  156  контракта на стой-
ност 556 млн. лв.

Държавен бюджет - 177 
за 259 млн. лв.

Програма за европей-
ско териториално сътруд-
ничество  България -  Гър-
ция  2007 - 2013 г. – 1 за 8 
млн. лв. 

ПРСР - 75 контракта 
за 150 млн. лв.

Проект „Красива Бъл-
гария“ няма сключен дого-
вор.

ОПРЧР - 1 договор за 
0,02 млн. лв. 

ОПОС  - 13 сключени 
договора на стойност 137 
млн. лв.

ОПРР - 45 контракта 
за  92 млн. лв. 

Трансгранично сътруд-
ничество България – Ру-
мъния  - 1 договор за 1,5 
млн. лв.

ОПТ – 2 сключени до-
говора  на стойност 156 
млн. лв.

Фонд външни граници 
– няма сключени договори.

Оперативна програ-
ма за развитие на рибар-

ството и аквакултурите 
– 8 сключени договора  на 
стойност 1,6 млн. лв.

Европейски бежански 
фонд –  4 сключени кон-
тракта  на стойност  
6 млн. лв.

Програма JESSICA – 
няма сключени договори.

Национален доверите-
лен  екофонд - 1 контракт 
за 0,05 млн. лв.

Безвъзмездно финанси-
ране от японското прави-
телство – няма сключени 
договори.

ПУДООС - 1 бр. за 0,3  
млн. лв.

ОП  „Конкурентоспосо-
бност на българската ико-
номика“- 3 за 3,2 млн. лв.

Агенция за хора с ув-
реждания към МТСП – няма 
сключени договори.

Програма, финансирана 
чрез Норвежкия финансов 
механизъм - няма сключени 
договори.

ИСПА – 1 сключен до-
говор  на стойност 0,3 
млн. лв.

Сключените договори   
от консорциуми,  
дружества и обединения 

са  110, което пред-
ставлява 33% от всички 
за първото тримесечие 
на  2014 г.,  на стойност 
от  573 млн. лв.,  или  70,3% 
от общата цена на склю-
чените договори за раз-
глеждания период. Преоб-
ладаващата част  в тях 
е участието на  малки  и 
средни  фирми по критерии 
„персонал“ и НПП. 

Сключените договори 
по „брой“ от строител-
ни фирми са 223, или 67% 
от всички, за 242 млн. лв.,  
или дял от  29,7% от об-
щата стойност на кон-
трактите. Наблюдава се 
нарастване на броя  на 
сключените договори от 
консорциуми, обединения 
и дружества за първото 
тримесечие на 2014 г. 

от  12,2% в сравнение със 
същия период на 2013 г. 
и спад от 23,3% на стой-
ността. На годишна база  
се наблюдава нарастване   
броя на сключените дого-
вори от консорциуми, дру-
жества и обединения и на-
маляване на стойността.

Нарушения съгласно  
чл. 157, ал. 2 от ЗУТ и чл. 3 
от Закона за Камарата на 
строителите в България       

В рамките на извър-
шения анализ за януари-
март 2014 г. се установи,  
че строителните фирми, 
сключили договор за изпъл-
нение на обществената 
поръчка без регистрация 
в ЦПРС на КСБ, са 9, или 
това е спад в сравнение с 
първото тримесечие  на 
2013 година с 47,1%. Кон-
трактите им са за неот-
ложни ремонти, обновява-
не на покриви, на сгради 
при незначителен обем.

Продължава тенден-
цията на консолидация  на 
фирмите, като средно по 
три фирми влизат в със-
тава на консорциумите. 
Продължава създаването 
на дружества с ограни-
чена отговорност за кон-
кретна поръчка.

Продължава практика-
та в консорциумите,  дру-
жествата и обединения-
та, сключили договор  по  
изпълнение на обществе-
на поръчка, да участват  
фирми с голям процент на 
участие при разпределе-
ние на дяловете без ре-
гистрация в ЦПРС на КСБ. 
Водещата фирма, която 
е в ЦПРС на КСБ, в много  
случаи е с незначително 
дялово участие в консор-
циума, дружеството. 

В консорциумите има 
случай, в който водеща-
та фирма е регистрирана  
под код, некореспондиращ 
с дейността строител-
ство.

Сключени  договори по обявени обществени 
поръчки, критерий „вид на строителство“ 

за януари–март 2014 г.

По данни 
на Агенция 
по обществени 
поръчки
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Георги Сотиров

Софийското ОП на КСБ 
беше домакин на тема-
тичния финал на „Бунгало”, 
„Павилион” и „Традиционна 
българска къща” от про-
екта „Аз мога да строя”. 
Залата в хотел „Метро-
политен” беше събрала на 
едно място строително-
то бъдеще на страната. 
Предстартовата треска 
беше обхванала всички 
участници. „Огромна чест 
за софийското предста-
вителство на Камарата 
е фактът, че ние ще бъ-
дем домакини за трети 
път на „Аз мога да строя”, 
заяви инж. Николай Стан-
ков – зам.-председател на 
УС на КСБ и председател 
на ОП на КСБ. „Високото 
експертно равнище на 
журито, в което влязоха 
доценти и професори от 
строителните ВУЗ-ове и 
авторитетни колеги от 
практиката, предполага и 
голямо качество на ваши-
те проекти. В това аз не 
се съмнявам ни най-малко. 
Проектът на КСБ ви дава 
много – знания и условия 
искрено да се забавлявате, 
като работите. Вашата 
младост е предимство, 

което трябва да използ-
вате, като надграждате 
уменията си“, подчерта 
той.

„Искам добре да раз-
берете, че не е важна 
оценката на журито, а 
вашата самооценка. Вие 
вече направихте първи-
те крачки в усвояването 
на една професия. Повече 
кураж. И спокойствие”, 
верен на стила си да бъде 
близък до младите специа-
листи, вдъхновителят на 
проекта Пламен Иванов – 
зам.-председател на УС на 
КСБ, непрекъснато караше 
участниците да дадат 
максимално от себе си. Те 
това и направиха. 

Доц. д-р инж. Венцислав 
Стоянов – председател 

на секция „Професионално 
обучение и квалификация 
в строителството“, при-
кани учениците да съх-
раняват националното 
строително богатство 
в разработките си, като 
използват и регионалните 
особености. „Журито ос-
вен оценки ви дава и насо-
ки за мислене”, подчерта 
той. По време на предста-
вянето на екипа от Вели-
ко Търново, който спечели 
едно от първите места, 
Пламен Иванов обясни на 
участниците, че ще бъде 
обявен конкурс сред стро-
ителните фирми за оси-
гуряване на стипендии на 
най-добре представилите 
се тимове.

Пазарджишкият отбор 

Първо място за „Традиционна българска къща” 
– екип „Царевец", Велико Търново

Първо място за „Бунгало” – екип 3,14, Стара  
Загора

Второ място за „Павилион” – екип „АрхиКрю”, 
Пловдив

Награда на публиката – екип „Седемте музи”, 
София

До финала се допуска екип „План Б“, Ямбол.

Струва ми се, че ние – по-голе-
мите колеги, наставници и консул-
танти, трябва да отстъпим място 
за тяхната изява. И израстване. 
Много свежи идеи видяхме на този 
тематичен финал и се надявам някои 
от проектите да се реализират на 
терен.

Специално за младите колеги от 
Пазарджик искам да кажа, че са много подготвени. Участват 
с желание и трупат знания. В този смисъл ролята на КСБ, на 
областните представителства е много голяма. Помагаме с 
всичко, което е необходимо. Осигуряваме консултанти, фи-
нансови средства, технически пособия. Идеята да се ста-
жува във фирми, да се види реалният строителен процес е 
много добра и може само да се приветства. За съжаление в 
момента обектите специално при нас са пръснати, дребни, с 
често преместване на хора и техника и стажуването трудно 
може да се реализира. В Пазарджик обаче акцентираме на 
една друга идея – Строителната гимназия със средства, пре-
доставени от общината, изгражда зала в музея – гипскартон 
- тавани и стени, шпакловане и боядисване… А на по-късен 
етап колегите от училището ще се включат в изграждане-
то на оградата на Архиерейството. Тук искам да отбележа, 
че член на ОП – Пазарджик, дари средства за този обект. 
Младите колеги ще финализират изграждането с помощ от 
Областното представителство, което също е начин за при-
добиване на практически опит.

Искам да подчертая, че журито работи прекрасно – и с 
точни оценки, и с колегиални напътствия към участващите в 
състезанието. Моите адмирации за колегата Пламен Иванов, 
който е основният идеен организатор и вдъхновител на про-
екта „Аз мога да строя”. Накрая, но не по важност, искам да 
припомня, че проектът стана на 5 години – на толкова, колкото 
и в. „Строител”. Така че честит рожден ден и на двете изклю-
чително уважавани от мен структури!

Инж. Евтим Янев, член на УС на КСБ 
и председател на ОП на КСБ – Пазарджик:

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

София Русинова, лидер на екип „Седемте музи” 
от ПГСАГ „Хр. Ботев” – София:

Радвам се, че младите хора 
вече се насочват към определени 
ВУЗ-ове и ВСУ „Любен Каравелов” 
е сред предпочитаните. Инициа-
тивата „Аз мога да строя” е пре-
красна в няколко посоки. На първо 
място е, че дава равен шанс на 
момичетата и момчетата от 

професионалните гимназии по 
строителство и архитектура 
да се изявят по един различен от 
стандартите на казионното об-
разование начин. На второ място 
е, че те се срещат и работят 
сериозно с колеги от практиката 
– техните консултанти. От ВСУ 
„Черноризец Храбър“ декларираха, 
че вече има и техни студенти. На-
дявам се тази инициатива да се 
подеме и от другите висши стро-
ителни училища. 

В един състезателен дух тук 
видяхме равнището на подготов-
ката им от средните училища. 
Както и мястото на проекта на 
КСБ в тази посока. Не е важно 
дали ще се класират на първо, 

второ или трето място и дали ще 
спечелят някаква награда. Основ-
ната идея на проекта е участни-
ците да получат удовлетворение 
от това, което показаха пред нас, 
журито. Самите те да преценя-
ват къде се намират със знани-
ята си, дали са конкурентни сред 
връстниците си. Да видят и усе-
тят, че професията, която са из-
брали, има непреходни стойности.

Ще се радвам, ако в началото 
на следващата учебна година във 
ВСУ видя познати лица. Това ще 
бъдат хора, които имат знания, 
отговорност, амбицията да се 
доказват и в проекта, и на кон-
курсните изпити, и в практиката 
на строителните обекти.

Завършвам ХII клас. Проектът „Аз мога 
да строя” ми даде изключително много, за-
щото искам да продължа образованието 
си по материята, с която тук активно се 
занимавам. В професионалната гимназия 
не се изучава архитектура, а нещо по-об-
що и ние не бяхме запознати с проектира-
нето и, общо взето, как точно се случват 
нещата. „Аз мога да строя” ме накара да 
прочета много трудове на водещите спе-
циалисти в областта на архитектурата, 
да потърся информация извън гимназията 

– за правилата, стандартите, изложение-
то, за материалите, от които искаме да 
направим нашата сграда… Проектът ме 
научи на всичките тези неща или по-точ-
но – ме стимулира да чета.

И понеже дипломирането ми предстои 
и очаквам с нетърпение да направя след-
ващата си стъпка в живота, не мога да 
не спомена, че ние трябва да заслужим 
мястото си сред една високообразована 
и мотивирана школа, с многото таланти, 
с които страната ни се гордее.

Вторият тематичен финал бе в София „Бесапара” изненада журито, като преди 
представянето си подари на всеки от тях 
по една бутилка уникално местно вино… Това 
не беше случайно, тъй като в техния проект, 
вдъхновен от къщите в Банско, има отредено 
място и за… винарна. И затова техният дом 
е ситуиран в с. Карабунар, известно с черве-
ните си вина „Памид” и „Мерло”.

Преди награждаването 
Пламен Иванов традиционно 
се обърна към участниците 
във финала: „С проекта „Аз 
мога да строя” искаме да 
покажем взаимно отноше-
нието си – ние към вас, вие 
към бъдещата си професия, 
между отделните специал-
ности, между училищата 
и т.н. Както е и в реалния 
живот!”

Финалът ще бъде в Плов-
див. В. „Строител”, който е 
медиен партньор на „Аз мога 

да строя”, пожелава на 
всички участници в над-
преварата да открият 
своите нови хоризонти в 
името на многообразна-
та строителна визия на 
България. 

Пламен Иванов приветства участниците

Отборът от Стара Загора

Млади и знаещи

Снимки авторът
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Свилена Гражданска 

Глоба от 100% върху 
сумата по европроект ще 
се налага при нарушение, 
което облагодетелства 
определен участник или 
участници или когато на-
рушението е свързано с 
измама, установена от 
компетентен орган. Това 
е записано в предложени-
те текстове за промяна 
на Методологията за оп-
ределяне на финансови ко-
рекции, които се прилагат 
спрямо разходите, свър-
зани с изпълнението на 
оперативните програми, 
съфинансирани от струк-
турните инструменти на 
Европейския съюз, Европей-
ския земеделски фонд за 
развитие на селските ра-
йони и Европейския фонд за 
рибарство. Измененията 
при налагане на финансови 
корекции на бенефициенти 
са публикувани за общест-
вено обсъждане на портала 
за обществена консулта-
ция на Министерския съ-
вет www.strategy.bg. Про-
мените в методологията 
са свързани с решение на 
Европейската комисия от 
края на миналата година.

Със 100% санкция може 
да бъде наказано непубли-
куване на обявлението 
за търга или за незаконо-
съобразно разделяне на 

100% глоба ще се налага при необявяване на търг 

Санкции при изпълнение на договор за поръчка

№ Вид нередност Описание на нередността Размер на корекцията

1. Значително изменение на елементите на 
договора, посочени в обявлението за поръч-
ката или в документацията за участие.

Съществените елементи на възлагането на по-
ръчката включват, но не се ограничават един-
ствено до цена, естество на строителните 
дейности, период на приключване, условия на 
плащане и използвани материали. Необходимо 
е за всеки конкретен случай да се прави анализ 
кои са съществените елементи.

25% от стойността на договора, плюс допълнителната  стойност 
по договора, която е резултат от значителното изменение на еле-
ментите му.

2. Намаляване на обхвата на договора Договорът е възложен в съответствие с прило-
жимите нормативни актове, но в последствие 
обемът му е намален.

Стойността на намалението в обхвата, плюс 25% от стойността 
на окончателния обем (само в случай на значително намаление на 
обема на договора).

3. Възлагане на допълнителни договори за 
строителни работи/ услуги/доставки (ако 
възлагането представлява съществено из-
менение на първоначалните условия на до-
говора) без конкуренция при отсъствие на 
едно от следните условия:
- изключителна спешност, причинена от не-
предвидими събития;
- непредвидено обстоятелство за допълни-
телни строителни работи, услуги, доставки.

Основният договор е възложен в съответствие 
с приложимите разпоредби, но е последван от 
един или повече допълнителни договори за 
строителни работи/услуги/доставки (в писмен 
или устен вид), възложени при неспазване на     
разпоредбите на приложимите нормативни 
актове, т.е. разпоредбите, свързани с проце-
дурите на договаряне без обявление, на осно-
вание изключителна спешност, предизвикана 
от непредвидими събития, или за възлагане на 
поръчки за допълнителни доставки, строителни 
работи и услуги.

100% от стойността на допълнителните договори.
Когато сумата на всички допълнителни договори за строителни рабо-
ти/услуги/доставки (в писмен или устен вид), възложени при неспаз-
ване на разпоредбите на приложимите нормативни актове, не надви-
шава праговете на европейските директиви и 50% от стойността 
на първоначалния договор, корекцията може да бъде намалена до 25%.

4. Допълнителни строителни работи или услу-
ги, надвишаващи лимита, определен в съот-
ветните разпоредби.

Основният договор е възложен в съответствие 
с разпоредбите на приложимите нормативни 
актове, но е последван от един или повече до-
пълнителни договори, надвишаващи стойност-
та на основния договор с повече от 50%.

100% от стойността, надвишаваща 50% от стойността на първо-
началния договор.

поръчките за строител-
ство/услуги/доставки. 
При констатирани два или 
повече случая на наруше-
ния, извършени от бене-
фициент при възлагането 
на договор, процентът на 
финансовите корекции не 
се натрупва. В този слу-
чай размерът се определя, 
като се прилага процент-
ният показател, предвиден 
за най-сериозната устано-
вена нередност.

Новите правила пред-
виждат санкцията да е 
върху реално усвоените  
пари, а не върху сумата по 
договор. Бенефициентът 
ще има право да поиска 
изслушване пред договаря-
щия орган, когато получи 
отказ за отмяна на глоба-
та или размерът й се про-
мени по неблагоприятен 
начин.

Предлага се промяна и 
в посочените способи за 

възстановяване на непра-
вомерно изразходваните  
суми от безвъзмездната 
финансова помощ, като 
изпращането на покана до 
бенефициента за добро-
волно изпълнение се по-
ставя като задължително 
изискване (а не алтерна-
тивна възможност, както 
предвижда сега действа-
щата методология). Мо-
тивите за изменението 
са свързани с установява-

нето на единен подход при 
събиране на дължимите 
суми. Според предложени-
те текстове способът за 
доброволно изпълнение  не 
следва да бъде алтерна-
тивен на принудителните 
действия. От друга стра-
на чрез поканата се опре-
деля началният момент на 
изискуемост на задълже-
нието. 

Ако парите не се въз-
становят в 14-дневен 

срок от датата на пока-
ната, договарящият ор-
ган може да си прихване 
дължимото от последва-
щи плащания, да упражни 
правата си по издадени 
обезпечения или да иници-
ира принудително изпъл-
нение пред Националната 
агенция по приходите.

Общественото обсъж-
дане на измененията в ме-
тодологията е до 29 април 
т.г. 

Мартин Славчев

За своята публикация във в. 
„Строител” – „Четете Държавен 
вестник... или може да останете 
без имот”, колежката ни Свилена 
Гражданска беше номинирана от 
Съюза на юристите в България 
(СЮБ) за традиционните годишни 
журналистически награди, които 
организацията връчва за публи-
кации в медиите на правна тема-
тика. 

Освен Деня на юриста тази го-
дина СЮБ чества и 135-годишнина 
от приемането на Търновската 
конституция. На тържественото 
събрание присъстваха предсе-
дателят на Народното събрание 
Михаил Миков, вицепрезидентът 
Маргарита Попова и вицепреми-
ерът и министър на правосъдието 
Зинаида Златанова. 

 „Демокрацията не се осъщест-
вява сама, а изисква ежедневни 
грижи от страна на институции-

те и гражданите. Разделението на 
властите е в основата на държав-
ността, но в рамките на своята 
компетентност институциите 
трябва да си помагат и сътруд-
ничат в името на общото благо”, 
каза Маргарита Попова. 

„От нас, юристите, зависи ут-
върждаването на демократичните 
постижения, правата на граждани-
те и независимостта при взема-
нето на решения”, допълни Зинаида 
Златанова. 
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Елица Илчева

От днес започва официалната кам-
пания за европейските избори. 

През седмицата Централната из-
бирателна комисия (ЦИК) изтегли жре-
бия за определяне на поредните номера 
на кандидатските листи в бюлетина-
та за гласуване за членове на Европей-
ския парламент от Република България 
на 25 май 2014 г. За вота през май се 
регистрираха 18 партии, 6 коалиции и 
6 независими кандидати. Номерата 22, 
23 и 24 ще липсват, тъй като някои от 
независимите кандидати са се отка-
зали.

Вече е в сила и новият дизайн на интегрална-
та бюлетина. В квадратче (вляво на бюлетина-
та) с Х или V ще се маркира партията, за която 
се гласува, а ако избирателят предпочете някой 
от кандидатите в листата, ще го посочва пак 
със същите знаци, но в кръгче (вдясно на бюле-
тината). 

Номерата на независимите кандидати за 
евродепутати, издигнати от инициативни ко-
митети, ще бъдат вляво на бюлетината и изпи-
сани в квадратче. 

Междувременно председателят на Върховния 
административен съд (ВАС) Георги Колев комен-
тира пред журналисти, че за последните няколко 
дни са образувани над 30 дела срещу решения на 
Централната избирателна комисия. Основната 
част е свързана с регистрацията на Синята ко-
алиция, както и с броя на подписи, представени 
при регистрация пред ЦИК. Колев гарантира, че 
ВАС ще се произнася по всички искови молби в 
законовия тридневен срок. Като цяло броят на 
изборните дела е приблизително същият, както 
и по времето на други кампании.

1. ПП „Българската левица”
2. ПП „Глас народен”
3. ПП „Партия на зелените”
4. ПП „Зелена партия”
5. независим кандидат Николай 

Бобринов Йовев
6. ПП „Християндемократичес-

ка партия на България”
7. независим кандидат Янаки 

Ганчев
8. ПП „Българска национално-

пат риотична партия”
9. ПП „Синьо единство”
10. Коалиция от партии „Рефор-

маторски блок”
11. ПП „Национален фронт за 

спасение на България”
12. ПП БАСТА
13. Коалиция от партии „АБВ 

– Алтернатива за българско въз-
раждане”

14. ИК – Александър Райков Але-
ксиев

15. Коалиция от партии „Коали-
ция за България”

16. ИК – Виктор Тенчев Папазов
17. Коалиция от партии „КОД – 

Антония Първанова, Илиана Раева 
– ОБ, НДСВ, СДП”

18. ПП ГЕРБ
19. Независим кандидат Евге-

ния Златева Банева
20. ПП „Атака”
21. ПП „Съюз на комунистите в 

България”
25. ПП „Българска кому нис-

тичес ка партия”
26. ИК – Румяна Вълчева Угър-

чинска-Винсенти
27. ПП „Зелените”
28. „България без цензура“, 

ВМРО-БНД, ЗНС, Движение „Гер-
гьовден”

29. ПП „Движение за права и 
свободи”

30. Коалиция „Националистичес-
ки партии на България”
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Най-мащабният проект е 
възстановяването на естакадата в Шабла 

Десислава 
Бакърджиева

Близо 22 млн. лв. ще 
бъдат инвестирани в бъл-
гарските морски и речни 
пристанища до края на 
годината. Това предвиж-
да инвестиционната про-
грама на Държавно пред-
приятие „Пристанищна 
инфраструктура” (ДППИ) 
за 2014 г. Най-мащабният 
проект в нея е възстано-
вяването на естакада-
та в Шабла. Заложените 
средства за обекта са в 
размер на 6 350 000 лв. От 
тях 6 200 000 лв. са за ин-
женеринговата дейност, а 
останалите 150 000 лв. за 
строителен надзор.

Проектът за приста-
нищното съоръжение при 
нос Шабла е от същест-
вена важност за контрола, 
усвояването и развитието 
на морските простран-
ства. Обектът е значим 
и по отношение на иконо-
мическите интереси на 
държавата във връзка с 
предстоящите проекти 
за проучване и добив на 
природни ресурси. Еста-
кадата е завършена през 
1969 г. Тя е била предназ-
начена за търсене, про-
учване и добив на нефт 
и газ от Тюленовското 
находище. По-късно пора-
ди неефективност тази 
дейност е преустанове-
на. Обектът се превръща 
в база на специализирани 
институти за проучване 
на морето. С решение на 
Министерския съвет (МС) 
№536 от 30 юли 2003 г. 
морската платформа е 
включена в дълготрайните 
материални активи, които 

са предоставени на „Про-
учване и добив на нефт и 
газ” АД със задължение за 
експлоатация и поддръжка.

В момента съоръже-
нието е неизползваемо 
поради изключително ло-
шото си състояние. Кон-
струкцията е с ръждясали 
и напълно изгнили метални 
части, със скъсани елемен-
ти и частични и на места 
цялостни разрушения. Това 
налага проучване и подро-
бен технически анализ на 
фактическото състояние 
на обекта, както и обслед-
ване на прилежащата ак-
ватория и брегова ивица 
и уточняване статута на 
територията. Въвеждане-
то му в експлоатация ще 
бъде възможно след него-
вата пълна реконструкция.

Идеята да бъде въз-
становена естакадата 
възниква още на 10 ок-
томври 2012 г. Тогава МС 
постановява пристанищ-
ното съоръжение да бъде 
предоставено за управле-
ние на ДППИ. Кабинетът 
предвижда и отпускане на 
бюджетни средства за 
неговата реконструкция. 
В изпълнение на Решение-
то на МС за преминаване 
на собствеността на съ-
оръжението при нос Ша-

бла са предприети някои 
предварителни стъпки. 
Извършени са огледи, за 
да бъде установено ре-
алното състояние на ес-
такадата, на базата на 
които са планирани бъде-
щите строителни рабо-
ти. През декември 2012 г. 
е възложено изготвяне-
то на прединвестицион-
но проучване за основен 
ремонт. От получените 
резултати е определена 
и предварителната стой-
ност на ремонтно-възста-
новителните дейности. 
След като необходимите 
средства стават ясни, на 
10 март 2014 г. ДППИ обя-
вява открита процедура 
за възлагане на общест-
вена поръчка с предмет: 
„Инженеринг за възстано-
вяването на пристанищ-
но съоръжение при нос 
Шабла - морска естакада 
с островна площадка”. Тя 
включва проучвателни 
дейности, изготвяне на 
необходимата проектна 
документация в съответ-
ствие с разпоредбите на 
Закова за устройство на 
територията и извърш-
ване на рехабилитационни 
дейности. Строителство-
то ще бъде изпълнявано 
при сложни условия, като 

значителна част от него 
ще бъде извършвана под 
вода. Поради спецификата 
на хидро-строителните 
дейности ДП „Приста-
нищна инфраструктура” е 
заложило оптимален срок 
за изпълнение на общест-
вената поръчка от 14 ме-
сеца.

Други по-важни проек-
ти, които ще стартират 
през годината, са ремонт-
ни работи по двата вълно-
лома във Варна и Бургас, 
както и драгажи в прис-
танищата на двата мор-
ски центъра на България. 
Планираните дейности 
по варненския вълнолом 
предстои да започнат. В 
обекта ще бъдат вложе-
ни 1 200 000 лв. Инвести-
цията е определена след 
направено обследване, 
което е установило, че 
съоръжението е силно ув-
редено. Причина за лошото 

му състояние са зимните 
бури и ниските темпера-
тури през последните 1-2 
години.

От ДППИ са предви-
дили ресурс и за подвод-
но обследване на кейови 
стени в пристанищата 
Варна-изток, Варна-запад, 
Фериботен комплекс и ТЕЦ 
„Варна”. Те са изградени 
преди повече от 30-40 го-
дини и през целия период 
са в интензивна експлоа-
тация, което предполага 
амортизацията им. 

Порт Варна-запад е 
разположен на бреговете 
на Белославското езеро. 
Експерти смятат, че той 
е аналог на западноевро-
пейските атлантически 
пристанища, развити в 
дълбочината на сушата 
като Хамбург - 117 км, Ан-
тверпен - 87 км, Лондон - 
76 км, Ротердам - 32 км. 
Водният път от Черно 
море до пристанище Ва-
рна-запад е дълъг около 30 
км и е съставен от две 
части - дълбоководен Ка-

нал 1 и Канал 2. Прокопава-
нето през 1970 - 1976 г. на 
първия  дава стимул за раз-
витието на индустриална-
та зона. Той е открит на 1 
септември 1976 г., а пър-
вият кораб, преминал по 
него, е „Мургаш”. Канал 2 
е изпълнен през периода 
1976 - 1978 г. Той е разпо-
ложен между Варненското 
и Белославското езеро и 
представлява основната 
част от връзката Черно 
море - пристанище Варна-
запад, ТЕЦ „Варна”, Дев-
ненски химически заводи. 
Днес портът разполага с 
18 корабни места и с око-
ло 347 000 кв. м открити 
складови площи и 27 000 
кв. м закрити.

В последните пет го-
дини драгиране на тези 
канали не е правено. В 
същото време поддържа-
нето и възстановяването 
на проектните им дълбо-

чини е съществено за га-
рантирането на безопасен 
достъп на кораби до тер-
миналите на Варна-запад и 
Фериботен комплекс. Ето 
защо през 2014 г. ще бъ-
дат инвестирани 3 млн. лв. 
в драгажи. Трасето им се 
пресича от множество 
комуникационни връзки - 
водоподаване, електроза-
хранване, телефонизация 
на населените места на 
брега на Варненското и 
Белославското езеро и 
кварталите „Аспарухово” 
и „Галата”, поради което 
е направено цялостно об-
следване на дъното. Във 
връзка с възстановяване 
на проектните параметри 
на Канал 1, Канал 2 и аква-
ториите на пристанище 
Варна ДП „Пристанищна 
инфраструктура” е извър-
шило и точно заснемане, 
за да бъде определен обе-
мът на драгажните рабо-
ти. Направени са и пред-
варителни измервания, 
които дават ясна картина 
за състоянието на канали-

те и натрупаните наноси.
В рамките на годи-

ната трябва да започне 
и възстановяването на 
пристани Галата и Бал-
чик. Те са изградени в 
средата на миналия век. 
Като цяло конструкциите 
им са силно повредени и 
не са безопасни за експло-
атация. С разпореждане 
на директора на Дирекция 
„Морска администрация” – 
Варна, двата мостика са 
спрени за достъп на пла-
вателни средства и хора. 
В двата пристана ще бъ-
дат инвестирани около 
900 000 лв.

Предстои да бъдат 
рехабилитирани и от-
бивните съоръжения на 
Фериботния комплекс Ва-
рна. Те са монтирани при 
откриването на обекта 
през 1977 г. и досега не им 
е правен основен ремонт. 
Фериботният комплекс 
е на практика един ин-
термодален терминал, а 
в международен план това 
са най-перспективните 
пристанищни съоръжения.

До края на годината 
възстановителни дей-
ности ще се изпълнят и 
за постигане на проект-
ни дълбочини в района на 
действие на териториал-
но поделение - клон Бур-
гас, както и драгиране при 
Русе-изток и на Свищов и 
Лом.

Освен изпълнението 
на инвестиционната про-
грама за 2014 г. важна 
задача за ДППИ е реа-
лизацията и на няколко 
проекта по Оперативна 
програма „Транспорт” 2007 
- 2013 г. Държавно пред-
приятие „Пристанищна 
инфраструктура” е бене-
фициент по стратегиче-
ски дейности за водната 
инфраструктура. Сред 
тях са строителството 
на бреговите центрове 
за управление на корабния 
трафик във Варна и Бур-
гас. Друг проект по ОПТ 
е завършването на сгра-
дата на центъра за речни 
информационни услуги в 
Русе и разширяването на 
информационна система 
БУЛРИС. Паралелно се реа-
лизират и информационна-
та система за управление 
на трафика на плавателни 
съдове  (VTMIS), и географ-
ската информационна сис-
тема (ГИС) на български-
те пристанища.

Българските морски и речни приста-
нища с национално значение разполагат 
с достатъчно мощности за обработка 
на товари. Изградени са връзките на 
портовете за обществен транспорт 
с национално значение с националната 
пътна и железопътна мрежа, а чрез река 
Дунав е достъпна и европейската сис-
тема от канали за речно корабоплаване. 
Тенденцията за развитие на обществе-
ните речни и морски транспортни обек-
ти е свързана с тяхното концесионира-
не и либерализацията на услугите. Това 
показва анализ на текущото състояние 
на транспортния сектор, изготвен за 
целите на Оперативна програма „Транс-
порт и транспортна инфраструктура” 
(ОПТТИ).

Според изследването България 
се справя добре и като цяло морски-
те и речни пристанища с национално 
значение разполагат с достатъчно 
мощности за обработка на товари. 
Гъстотата на съществуващата ин-
фраструктура е висока, но въпреки това 
продължава да съществува свободен ка-

пацитет. Основните проблеми, които 
идентифицира документът, са незадо-
волителните технически параметри на 
корабоплавателния път по р. Дунав. Те 
са свързани с ерозия на брегове и ос-
трови. Ето защо е необходимо да се 
предприемат мерки за подобряване на 
параметрите на корабоплавателния път 
и съпътстващото за постигане на тази 
цел укрепване на брегове и острови.

През последните години се изграж-
дат модерни логистични, навигацион-
ни и информационни системи за Черно 
море и р. Дунав. Това допринася за по-
добряване на условията за корабоплава-
не и намалява риска от инциденти, но 
е необходимо да се осигури последващо 
развитие и надграждане. Пред България 
стои и въпросът за пълно прилагане в 
практиката на изискванията на Ди-
ректива 2000/59/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 27 ноември 
2000 г. относно пристанищните прием-
ни съоръжения за отпадъци от експло-
атацията на корабите и на остатъци 
от товари. 
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Канал 1 свързва Варненското езеро с Черно море, а Канал 2 е разположен между Варненското и Белославското езеро
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Емил Христов

Министърът на регио-
налното развитие Десис-
лава Терзиева и председа-
телят на Управителния 
съвет на Агенция „Пътна 
инфраструктура“ инж. 
Стефан Чайков провериха 
напредъка в строител-
ството на обходния път 
на Враца. Проектът се 
финансира по Оперативна 
програма „Транспорт“ 2007 
- 2013 г. Общата дължина 
на участъка е 6,817 км, а 
сумата, за която той ще 
бъде изпълнен, е над 14,6 
млн. лв. Той включва из-
граждането на един пътен 
възел, две четириклонни и 
едно кръгово кръстовище. 
Изпълнител е Обедине-
ние „Обход Враца”, в кое-
то участват „Трейс Груп 
Холд” АД и „Пи Ес Ай“ АД. 
Строителният надзор осъ-
ществява „Трафик холдинг“ 
ЕООД.

„Обектът се изпълнява 
в график и ако следващи-
ят месец не е дъждовен, 
за празника на Враца - в 
началото на юни, обход-
ният път ще бъде завър-
шен“, съобщи по време на 
проверката Терзиева. „Той 

е част от Е-79 и по него 
се осъществяват транс-
портни връзки между три 
европейски държави – Ру-
мъния, България и Гърция. С 
пускането в експлоатация 
на втория мост над Дунав 
при Видин - Калафат се 
увеличават транзитните 
потоци в Северозападна 
България, така че този 
участък ще помогне много 
за икономическото разви-
тие не само на региона, но 
и на страната“, допълни 
министърът. 

След проверката на 
строителните работи 
Десислава Терзиева и инж. 
Чайков направиха и симво-
лична първа копка на стар-
тиралата рехабилитация 
и реконструкция на над 
19 км от път II-13 Граница 
Монтана – Криводол - Де-
вене – Борован. Трасето 
е част от шестия етап 
на ОП „Регионално разви-
тие” 2007 - 2013 г., съфи-
нансирана от Европейския 
фонд за регионално раз-
витие и националния бю-
джет. В обновяването ще 
бъдат инвестирани над 
10 млн. лв. На церемонията 
присъстваха още област-
ният управител на Враца 

инж. Венцислав Василев, 
кметовете на Монтана, 
Криводол и много гости.   
Изпълнител на строител-
но-монтажните дейности 
на обекта е ДЗЗД „Пъти-
ща Северозапад 2012” с 
участници „ПСТ Холдинг” 
АД и „Пътища – М” ЕООД. 
Строителният надзор ще 
се осъществи от „Рутекс” 
ООД. Договорът за из-
граждане е на стойност 
10 193 976,28 лв. с ДДС, а 
за  надзор – 147 157,2 лв. с 
ДДС. Авторският надзор е 
на „Трансконсулт-22“ ООД.

„Средно на денонощие 
по тази отсечка премина-
ват около 2300 превозни 
средства“, подчерта инж. 
Чайков. „През последната 
година по ОПРР са обнове-
ни около 22 км от път II-13. 
По програма „Транзитни пъ-
тища V” продължава основ-
ният ремонт на още 21 км 
от второкласното трасе. 

До края на годината със 
завършването на всички 
проекти от път II-13 ще бъ-
дат рехабилитирани общо 
62 км“, заяви председате-
лят на УС на АПИ. 

Той допълни още, че ще 
се възстанови конструкци-
ята, ще се положат основ-
ни, изравнителни и износ-
ващи асфалтови пластове. 
Ще бъдат направени обли-
цовани окопи, банкети. Ще 
се поставят и бетонови 
бордюри. Предвидена е 
подмяна на стоманените 
предпазни огради, обновя-
ване на хоризонталната 
маркировка и др. Ще бъде 
ремонтиран и мостът над 
р. Ботуня. Крайният срок 
за завършване на обекта 
е 4 месеца. Инж. Чайков 
подчерта, че за района на 
Враца ще бъдат отделени 
9 млн. лв. за реконструкция 
на пътища през настояща-
та година. 

Десислава Бакърджиева

Ремонтират 230 км второкласни и третокласни пъ-
тища през следващите месеци. За подобряването на със-
тоянието на републиканската мрежа ще бъдат инвести-
рани 31,5 млн. лв. От тях 16 млн. лв. са от бюджета на 
Агенция „Пътна инфраструктура” (АПИ) за текущ ремонт, 
а останалите 15,5 млн. лв. са от спестени от зимното 
поддържане. Това съобщиха министърът на регионалното 
развитие Десислава Терзиева и председателят на УС на 
АПИ инж. Стефан Чайков на пресконференция, на която 
бяха представени обобщените резултати от изразход-
ваните средства през студените месеци.

„Зимното поддържане на републиканската пътна мре-
жа е възлязло на 44,5 млн. лв. при предвидени 60 млн. лв. 
То е преустановено на 1 март заради благоприятните 
климатични условия и така е постигнат икономисаният 
финансов ресурс от 15,5 млн. лв. През периода наложените 
санкции на пътно-поддържащите фирми са на обща стой-
ност 100 776 лв.”, каза Терзиева.

По думите на министъра поетапното ще се ремонти-
рат пътища втори и трети клас, които не са обновявани 
от години и имат доста компрометирани участъци. При-
оритетно ще се изкърпват най-натоварените направле-
ния. На места рехабилитацията на настилката вече е 
стартирала като обновяването на 17 км от третокласна-
та мрежа на територията на Община Стрелча в Област 
Пазарджик. Усилено се работи и на кръговото кръстовище 
на път II-13 в Кнежа. Съоръжението е било четириклонно, 
но в момента се преобразува в кръгово, за да се повиши 
безопасността на движението. През следващите седми-
ци ще започне модернизирането на участък от трасето 
II-56 Шипка - Павел баня, на кръстовища в Област Бур-
гас, които са на път I-9 Слънчев бряг - Бургас. Очаква се 
дейностите да завършат преди началото на активния 
туристически сезон, с което ще се облекчи трафикът.

Министърът на регионалното развитие посочи още, 
че през новия строителен сезон ще се постави началото 
на превантивните ремонти на близо 1500 км републикан-
ски пътища. Търговете за избор на изпълнител са обявени 
и се очаква работата да започне през септември.

Ще бъдат отделени още 9 млн. лв. за 
рехабилитация на трасета в района

Снимка авторът

Великден мина, зимата е 
далечен спомен, но горчивият 
привкус от сметките за пар-
но и ток е все още пресен. В 
подобни моменти всеки се за-
мисля как ефективно да нама-
ли разходите си за отопление 
и охлаждане и първото, което 
идва наум, е „топлоизолация”! 
С това обаче изникват реди-
ца въпроси – по какъв начин и 
с какъв материал... Изборът 
вече може да бъде много ле-
сен, след като от миналата 
година в България се предлага 
продукт, нов за страната, но с 
дълга история и доказани в Ев-
ропа качества. Става въпрос 
за минералните топлоизола-
ционни плочи Multipor, чиито 
предимства пред останалите 
продукти и материали са не 
едно или две.  

Едно от ключовите качест-
ва на плочите e, че се произ-
веждат от екологично чисти 
суровини, при това в България 
и по-точно – в завода на „КСЕ-
ЛА” в гр. Добрич. Те комбинират 
твърда структура, пожаро-
устойчивост и паропропускли-
вост, което ги прави конкурент 
на класическите топлоизола-
ционни материали (EPS, XPS, 
минерална вата), но без да 

имат техните недостатъци. 
Освен допълнителна то-

плоизолация (коефициент на 
топлопроводност изч=0,045W/
mK), Multipor осигурява здраво-
словен микроклимат, уют и 
комфортна жизнена среда. Това 
се дължи на порьозната струк-
тура на материала, която по-
мага за регулацията на влага-
та чрез способността си да 
абсорбира влажните изпарения 
по време на техните пикове и 
да ги пропуска бавно обратно, 
когато относителната влаж-

ност в помещенията намалее. 
Multopor е надежден избор за 

изолация и от гледна точка на 
сигурността. Плочите са от 
най-високия клас по негори-
мост А1, не могат да се въз-
пламеняват, не отделят вредни 
за човека газове, не променят с 
времето своите характеристи-
ки и не се нуждаят от следващо 
саниране. Отличните му качест-
ва го правят подходящ както за 
външни, така и за вът решни 
топлоизолации. Лесното му по-
ставяне, ниското обемно тегло 

(между 100 и 115 kg/m3) и мини-
малната поддръжка го правят 
изключително добър за изолация 
на тавани на подземни помеще-
ния и гаражи. 

Продуктът е отлична ал-
тернатива на класическите 
материали при изграждане на 
многослойни топлоизолацион-
ни системи – при саниране на 
стари сгради или при ново-
строящи се нискоенергийни 
къщи. Особено предизвика-
телство за специалистите е 
подобряването на енергийната 

ефективност на сгради - па-
метници на културата, или 
други, при които не е възможно 
променяне на фасадата. В тези 
случаи единственото решение 
е поставянето на вътрешна 
топлоизолация, за което най-
добър и евтин вариант са ми-
нералните плочи. Освен всичко 
това изолирането с тях води 
не само до намаляване на ме-
сечнитe сметки, но и до удъл-
жаване живота на сградата 
и повишаване стойността на 
имота.

Топлоизолация от ново поколение намира своето място на пазара
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СЪВМЕСТНА РУБРИКА НА В. „СТРОИТЕЛ” 

В. „Строител“ е носител  
на годишната награда  

на Националното 
сдружение на общините 

в Република България 
(НСОРБ)  

в категория 
„Печатни медии“

Георги Сотиров

В този град по уникален начин се препли-
тат история и архитектура. Времето е съх-
ранило облика на възрожденския бит. Опазени 
за бъдните поколения са над 780 паметника 

на културата. 
Историческият музей разполага с общо 

осем експозиции. Три от тях са в града. Това 
са „Котленски възрожденци с пантеон на Ге-
орги Стойков Раковски”; „Котленски възрож-
денски бит”, експониран в Кьорпеевата къща 

в стария квартал „Галата”; „Старокотленски 
килими и тъкани” в Галатанското училище. 
Четири са постоянните изложби в Жеравна 
– „История на Жеравна” в родния дом на Сава 
Филаретов; „Бит на Жеравна през Възражда-
нето” в къщата на Руси Чорбаджи; „Йордан 

Г-н Киров, да започ-
нем с това, че Котел е 
един от най-красивите 
градове на страната ни, 
с богата история и кул-
тура. И все пак до вас, 
особено зимата, се сти-
га трудно. Предимства-
та и недостатъците на 
това разположение в ин-
фраструктурен план?

 На сравнително мал-
ката ни територия са 
разположени огромен брой 
забележителности. Освен 
природните дадености, 
община Котел притежава 
и богато културно-исто-
рическо наследство. В гра-
да и в околните селища са 
родени много възрожден-
ски дейци и революционе-
ри, споменът за които е 
съхранен в експозициите 
на Историческия музей. 
Запазени са многобройни 
архитектурни паметници 
от времето на Възражда-
нето. Над 780 на брой са 
само камчийските възрож-
денски къщи. В общината 
са оформени пет недвижи-
ми културни архитектурни 
ценности. Това са селата 
Жеравна, Катунище, Мед-
вен, Градец и резерватът 
„Галата” в Котел. Само 
в Жеравна са запазени 
над 200 материални па-
метници. Традиционната 
къща там с кьошковете, 
стрехите, с изящната си 
дърворезба е най-видният 
представител на камчий-
ския дървен дом от Въз-
раждането. 

 Градът ни е разполо-
жен в средния предпланин-
ски дял на Източна Ста-
ра планина, в равнинната 
част на котловината. 
Котленският проход е ва-
жен транспортен коридор, 
свързващ Северна и Южна 
България. Непосредстве-

ната ни близост до 
„Петолъчката” създа-
ва условия за връзки 
към Бургас, Сливен, 
Стара Загора, София, 
магистрала „Тракия” и 
жп гара Стралджа.

 Попитахте и за 
зимното поддържане 
на шосетата… Пъти-
щата ни са проходими 
целогодишно, а сне-
гопочистването се 
извършва навреме. Но 
трябва да се обърне 
особено внимание на 
реконструкцията на 
трасетата към ту-
ристическите обек-
ти. Необходимо е да 
се изградят специфични 
съоръжения, които ще съ-
действат за развитието 
на различни форми на тури-
зъм... Комплексът от ресур-
си в общината предполага 
неговото по-нататъшно 
развитие в полза на гос-
тите на региона, а и на на-

шите съграждани. Защото 
туризмът е и бизнес, освен 
всичко останало.

22 населени места и 
над 20 000 жители. Лесно 
ли е да си кмет на такава 
община? 

Не е… Населението 

на общината е смесено, 
като това е част от кра-
сотата й, и всеки жител 
допринася по свой си начин 
за развитието на богат-
ството от традиции и 
празници. 

Всички имаме равни 
права и задължения, и жи-
веем в разбирателство и 
зачитане на различията 
помежду си. Така е било 
и винаги ще бъде, хората 
са дружелюбни и усмихна-
ти. Подбрал съм екип от 
специалисти и експерти, 
които се ангажират да съ-
действат на гражданите 

и да отговарят на всеки 
въпрос от тяхна страна. 

Разкажете за общин-
ските проекти с евро-
пейско финансиране. Как 
те промениха визията на 
града, на селата? 

Към момента община 
Котел има подписани дого-
вори за безвъзмездна фи-
нансова помощ за общин-
ски проекти с европейско 
финансиране по ОП „Регио-
нално развитие“, ОП „Разви-
тие на човешките ресурси“ 
и Програмата за развитие 
на селските райони.

По ОПРР приключваме 
изпълнението на проект 
за подобряване състоя-
нието на образователна-
та инфраструктура чрез 
внедряване на мерки за 
енергийна ефективност 
в три основни училища. 
Предвидените дейности 
трайно ще подобрят усло-
вията в учебните заведе-
ния за отглеждане и въз-
питание на нашите деца. 

Не е за пренебрегване 
и фактът, че чрез мерки-
те за енергийна ефектив-
ност в нашия красив край 
ще намалеят и емисиите 
СО

2
. Поставихме топло-

изолации по фасадите на 
сградите, подменихме 
старата дограма с нови 
PVC със стъклопакет, по-
ставихме хидроизолация 
на покривите.

В процес на изпълнение 

е и друг проект по ОПРР 
- „Реконструкция, обновя-
ване и оборудване на ме-
дицински център в община 
Котел”. След неговото за-
вършване нашите хора ще 
се радват и на модерни 
здравни грижи.

По ПРСР се изпълняват 
проекти, свързани с рекон-
струкцията и рехабили-
тацията на общинските 
пътища между селата 
Филаретово - Тича - Ор-
лово и между Филарето-
во - Топузево и Соколарци, 
както и реконструкция на 
външната водоснабдител-
на мрежа с нов напорен ре-
зервоар в с.Тича. Голямата 
цел е подобряване качест-
вото на живот в населе-
ните места чрез изграж-
дане на водоснабдителна 
мрежа и ремонтиране на 
пътищата. Разработва-
ме и интегриран план за 
обновяване на града ни и 
рехабилитация на зелени 
площи в Котел и в селата 
Тича, Филаретово, Малко 
село и Ябланово. 

Навлязохме в новия 
програмен период. Как-
во ще се случи през него 
в общината? Капаците-
тът на администрация-
та достатъчен ли е?

В момента изпълнява-
ме проект за оптимизи-
ране на структурата и 
функциите на общинската 
администрация за подо-

Кметът Христо Киров:

Христо Киров е роден през 
1967 г. в Котел. Завършва 
образованието си в Ямбол. 
През 1990 г. започва да 
развива семеен бизнес в 
областта на дърводобива 
и дървопреработването. 
През 2007 г. е избран за 
кмет на Котел от листата 
на коалиция „Либерален 
съюз – Котел“. През 2011 г. с 
подкрепата на ДПС отново 
печели местния вот. 
Владее руски, английски, 
немски и турски език. 
Има постижения в конния 
спорт. Активно участва в 
национални и международни 
състезания.

Пантеонът на Георги Стойков 
Раковски с музей на котленските 
възрожденци
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И НСОРБ

Йовков” и „Приложно и изобразително из-
куство”. А в с. Медвен се намира родната 
къща на Захари Стоянов, която е много 
посещавана.

Интересен е и днешният ден на Об-
щина Котел. Защото стремежът на ад-

министрацията е да направи града пред-
почитано и желано място за живеене, 
туризъм и инвестиции. Дали успяват? 
Можете да прецените след прочита на 
интервюто на кмета Христо Киров за  
в. „Строител”.

бряване ефективността 
на работата. Финанси-
рането тук е по Опера-
тивна програма „Админи-
стративен капацитет” с 
обща продължителност 
12 месеца. Заложената 
идея ще бъде постигната 
чрез четирите специфич-
ни цели - оптимизиране на 
структурата и функции-
те на общинската адми-
нистрация, подобряване 
на нейната ефективност, 
повишаване на ефикас-
ността й и информиране 
на гражданите за предпри-
етите мерки в рамките на 
проекта.

Да се спрем на про-
блемите с екологията. 
Живеете сред красива 
природа. Какво е разви-
тието на ВиК система-
та в района? 

Разположена в полите 
на Стара планина, общи-
ната е пример за еколо-
гично чист район, далеч 
от индустриални пред-
приятия и замърсители 
на околната среда. Ком-
бинацията от надморска 
височина и вековни гори 
прави Котел предпочита-
но място за лечение на ре-
спираторни болести. От 
територията на нашата 
община извират важни 
притоци на река Камчия, 
които захранват и еднои-
менния язовир. 

Имаме подготвени 
проекти за пречиства-
телни станции за отпадни 
води, които очакват одо-
брение от МОСВ.

В село Мокрен все още 
има режим на водата, но 
скоро проблемът ще бъде 
преодолян с приключване 
на проекта, финансиран 
от МРР, за довеждащ во-
допровод за водоснабдя-
ване на селата Черница, 
Славянци, Чубра, Мокрен, 
Пъдарево, Сунгурларе и 
военния полигон Ново село.

Един от основните 
проблеми на много ваши 
колеги е въпросът за от-
падъците и изграждане-
то на регионални депа. 
Как ще коментирате те-
мата? 

Община Котел е вклю-
чена в Регионално сдруже-
ние за управление на отпа-
дъците – регион Омуртаг. 
Сметта се депонира в 
депото край Омуртаг, 
което оскъпява услугата, 
а събраните данъци са 
крайно недостатъчни за 
покриване на разходите. 
Съществуващото съоръ-
жение за твърди битови 
отпадъци предстои да се 

рекултивира. Мога да ви 
информирам, че в момен-
та активно работим по 
внедряване на системата 
за разделно събиране на 
боклуците.

Какво е състоянието 
на пътищата в общи-
ната?

Снегопочистването 
извършваме със собст-
вена техника от БКС 
- Котел, като за отдале-
чените населени места 
са сключени договори с 
частни фирми. Основните 
пътища се поддържат от 
Областното пътно упра-
вление.

В края на миналата 
година на с. Жеравна е 
направено дарение сне-
гопочистваща техника 
и храсторез от снимач-
ния екип на филмова про-
дукция, която работи на 
територията на селото. 
Лентата, освен че допри-
несе за популяризирането 
на туристическата дес-
тинация, се отрази поло-
жително на допълнителен 
брой нощувки и ангажира 
местното население по 
отношение на различен 
вид услуги – дейности на 
самата снимачна площад-
ка, осигуряване на изхран-
ването, и др.

Кой е най-големият 
инфраструктурен про-
блем на общината? Как 
виждате неговото раз-
витие?

Основен проблем на ця-
лата община е водоснаб-
дяването. Това е главният 
приоритет, по който ще 
се работи през настоящия 
програмен период. Нямаме 
изградена пречиствател-
на станция, а канализа-
ция има само в общинския 
център. В регионалния ге-

нерален план за водоснаб-
дяване и канализация за 
обособената територия 
на ВиК – Сливен, по про-
ект на МРР, финансиран 
от Световната банка, са 
предвидени инвестиции в 
размер на 88 072 490 лв. 
з а  краткосрочна  ин -
вестиционна програма, 
съот ветно 39 136 688 лв. 
- за водоснабдяване, и 
48 935 802 лв. - за канали-
зация. 

Планираните вложе-
ния за нашата община са 
10 684 379 лв. за водоснаб-
дяване и 22 604 163 лв. за 
канализация. Общо раз-
мерът на средствата е 

33 288 542 лв. 

Към какви проекти са 
насочени капиталовите 
разходи в бюджета на 
Котел? 

Те са предназначени за 
основен и текущ ремонт 
на социалната и икономи-
ческата инфраструктура, 
на пътищата, рехабили-
тация на учебно-възпита-
телни заведения и общин-
ско имущество.

Какво правите за ре-
новирането на сградите 
общинска собственост 
- училищата, детските 
градини, читалищата? 

Тази година приклю-
чихме проект за подо-
бряване състоянието на 
образователната инфра-
структура чрез внедрява-
не на мерки за енергийна 
ефективност в три ос-
новни училища в селата 
Ябланово, Тича и Градец. 
Също така по силата на 
Договор за обследване на 
енергийната ефектив-
ност на сгради са извър-
шени обследване и одити 
на три постройки общин-
ска собственост, като са 

изготвени доклади и сер-
тификати за енергийните 
характеристики на сгра-
дите на общообразова-
телното училище в с. Фи-
ларетово, на зданието на 
Народно читалище „Про-
света – 1870” в с. Тича и на 
едно общежитие в общин-
ския център. Също така 
приехме и дългосрочна и 
краткосрочна програма за 
използването на ВЕИ. 

Какви са плановете ви 
за развитие на туризма? 

Община Котел разпо-
лага с леглова база, го-
това да посрещне хиляда 
човека. През последните 
три години са категоризи-
рани места за настанява-
не с все по-добри условия, 
които удовлетворяват 
изискванията на нашите 
гости. Освен в общинския 
център, можете да отсед-
нете в селата Медвен, 
Жеравна, Катунище, Кипи-
лово, Нейково и Градец, къ-
дето успешно се развива 
селският туризъм.

Проектът под наслов 
„Сливенският регион - 
кръстопът на култури, 
традиции и епохи”, в кой-
то участваме съвместно 

с общините в Сливен и в 
Твърдица, допринася за 
популяризирането на на-
шия край чрез засилена 
рекламна кампания и пред-
ставянето на атракции не 
само на национално ниво, 
но и с участие на изложе-
ния в чужбина.

Интерес за туристи-
те представлява и църк-
вата „Свети Николай” от 
1834 г., изографисана от 
тревненски майстори. В 
котленския храм „Св. св. 
Петър и Павел” е направен 
първият препис на Паиси-
евата „История славяно-
българска” от Софроний 
Врачански през 1765 г. На-
личието на множеството 
стари и интересни хра-
мове е предпоставка за 
развитието на поклонни-
ческия туризъм.  

Уникално в световен 
мащаб, ревностен пази-
тел на традициите на 
българската култура е 
емблематичното за Ко-
тел и България Национал-
но училище за фолклорни 
изкуства „Филип Кутев”. 
През пролетта на 2013 г. 
7000 австрийци – членове 
на Австрийския съюз на 
пенсионерите, гостуващи 
в Слънчев бряг, посетиха 
учебното заведение, като 
в програмата на всяка от 
групите беше включен 
35-минутен концерт на 
талантливите възпитани-
ци. Гостите го определят 
като едно от най-вълнува-
щите преживявания…

За туристите са обо-
собени маршрути сред 
атрактивни природни за-
бележителности, като 
Котел – Ветрила – Жерав-
на; Котел – Вида; Медвен 
– Синия вир – Скоковете и 
др. Съвместно с фондация 
„Българе” ежегодно в Же-
равна се провежда Фести-
вал на фолклорната носия. 
Котел е домакин и на реди-
ца фолклорни и музикални 

конкурси и празници - „Най-
дългото българско хоро”, 
„Балканът пее и разказва”, 
„Златна гега”, „Фолклорна 
огърлица” и др.

Съществува  висок 
потенциал за обогатя-
ване на културнопознава-
телния и поклонническия 
туризъм, както и за раз-
витие на научнопознава-
телния туризъм, за който 
съществува комплекс от 
предпоставки – уникално 
биоразнообразие, наличие 
на специализирана експо-
зиция в Природонаучния 
музей в града, волиера за 
наблюдение на белогла-
вя лешояд… Природният 
комплекс със своите за-
бележителности, заедно 
с културното наследство 
предполагат развитие и 
на екотуризма заради 
съхранената природа и 
традиции и всичките ос-
танали елементи, с кои-
то е богат нашият край. 
Народните празници и 
фолклорните надпявания 
са предпоставка за раз-
витие на фолклорния ту-
ризъм. С изключително 
висок потенциал е клима-
толечението, основано на 
чистия въздух. Това може 
да се развие в зоната за 
отдих Чукари и регионът 
да се профилира за лече-
ние на бронхиални и кост-
но-ставни заболявания. 

Атрактивни за посе-
щение са множеството 
пещери, разположени в 
карстовите местности 
Злостен и Зеленич. Изклю-
чително красива атракция 
е водопадът Синия вир 
край с. Медвен. На южния 
вход на Котел се намират 
местностите Вида и Де-
мир капия с едноименна 
римска крепост.

Вашите читатели са 
добре дошли, за да посе-
тят забележителностите 
и да прекарат добре вре-
мето си в община Котел.

Природонаучният музей
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Първият етап се финансира с 416 000 лв. от инвестиционната програма на правителството

сий”, е заложена рекон-
струкция на две спортни 
площадки. Те ще бъдат с 
многофункционални поле-
та за различни спортове. 
Едната ще бъде за волей-
бол и баскетбол, а друга-
та – за хандбал и фут-
бол на малки вратички. 
В парка ще се направят 
площадки за скейтборд 
и тенис на маса. Ще има 
детски кът и ново фут-
болно игрище.

По проект до спортни-

те площадки ще има място 
за фитнес на открито, как-
вото младите в Търговище 
отдавна настояват да се 
направи. Цялото простран-
ство ще бъде оформено, 
ще се изградят подходи, 
места за почивка, фонтан, 
парково осветление. 

За другите две части 
на парка също има идейни 
проекти, но засега за реа-
лизирането им няма сред-
ства. Те ще се търсят по 
други линии или фондове. 

Официално направиха първата копка по рекон-
струкцията на центъра в Русе в участъка от ул. 
„Александровска“ до пл. „Батенберг“. Оперативна 
програма „Регионално развитие” подсигурява без-
възмездна помощ от 4,75 млн. лв., като общата 
стойност на проекта е близо 5,5 млн. лв. 

Проектът предвижда цялата ул. „Александров-
ска“ да бъде превърната в пешеходна зона, като 
тротоарите ще бъдат премахнати. На мястото 
на сега съществуващите павилиони за вестници 
и закуски на пл. „Елиас Канети“ пък ще бъде напра-
вен сух фонтан с фигура на уличен музикант, от 
който ще звучи класическа музика. В плановете 
на общината влиза още издигането на паметник 
на Нобеловия лауреат, чието име носи площадът. 
Предвижда се също да се разшири и простран-
ството пред Паметника на загиналите в Сръб-
ско-българската война с оглед честванията на 
официални празници, които се правят там.

Градинките на площад „Батенберг” ще бъдат 
изцяло обновени с нова растителност, която ще 
се поддържа с автоматична поливна система. Ще 
се подменят осветителните тела и ще се изгради 
велоалея. По график реконструкцията трябва да 
завърши до средата на 2015 г.

Започнало е проектиране и на пробива „Ка-
уфланд”, който ще свързва четири от големите 
жилищни квартала на Русе с центъра на града. 
В проекта е включено и кръгово движение, като 
се очаква строителството да започне през юни.

Междувременно се ремонтира бул. „Тутракан“. 
По думите на кмета Пламен Стоилов, сроковете 
за довършването на обектите ще бъдат спазени. 
Реконструират се също улици и тротоари.

„Изготвена е програма, която се следи стрикт-
но. Под внимание се вземат и сигналите на граж-
дани за компрометирани пътни участъци”, каза 
заместник-кметът по комунални дейности Свилен 
Иванов. Той обяви, че се надява на 6 май да бъде 
открит новоизграденият Лапидариум към Реги-
оналния исторически музей. Тогава е празникът 
на Русе. 

Върховният административен съд е допуснал 
предварително изпълнение на проекта за ремонт на 
Двореца на културата и спорта (ДКС), независимо че 
Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) оспори 
избора на изпълнител. Това съобщи пред съветници-
те от комисията по собственост към Общинския 
съвет прокуристът на двореца Симеон Варчев. По 
думите му, със съдебното решение става възможно 
сключването на договор с избраната фирма.

Очаква се ремонтните дейности да започнат в 
края на май, когато приключват волейболните мачове 
със САЩ. До края на септември те трябва да при-
ключат.

Ако впоследствие се окаже, че ВАС потвърди ре-
шението на КЗК, то Дворецът на културата и спор-
та ще трябва да плати 20 хил. лв. на фирмата, обжал-
вала резултата от конкурса за изпълнител. 

Поетапно асфал-
тират разбитите 
от полагане на нов 
водопровод и кана-
лизация в Димитров-
град улици. Процесът 
започна от ул. „Гоце 
Делчев”, където пре-
ди около 5 месеца бе 
първата копка за во-
дния цикъл. Поправя-
нето на пътните настилки 
е възложено на староза-
горска фирма и е изготвен 
график, като финалът е 
планиран за средата на юли. 
„Улиците и булевардите, по 
които са положени нов во-
допровод и канализация, 
ще бъдат цялостно асфал-
тирани, а там, където има 
само едното или другото – 
частично“, обясни кметът 
Иво Димов. 

600 000 лв. са предви-

дени по проекта за въз-
становяване на пътните 
настилки. Около 800 000 лв. 
са заложени за непредвиде-
ни разходи, като идеята на 
кмета Иво Димов е тези 
средства да бъдат също за 
асфалтиране. „Ако управля-
ващият орган не разреши, 
ще се наложи да използваме 
пари от общинския бюджет, 
но така или иначе няма как 
да оставим града разкопан“, 
коментира още той.

В Кърджали започва из-
граждането на трета част 
на парка „Арпезос-Север”. 
Проектът е продължение на 
вече построените и въведе-
ни в експлоатация I и II етап. 
„С новата зона общата 
площ на парка ще достигне 
над 130 дка“, коментира кме-
тът Хасан Азис. По думите 
му след Водното огледало 
градината се офор мя като 
другата голяма атракция 
на Кърджали. В нея е акцен-
тирано на съоръженията за 
масов спорт през по-голяма-
та част от денонощието. 
Комплексът включва малко 
футболно игрище 45/75 м 
с осветление. С каучукова 
спортна настилка ще бъ-
дат комбинираният терен 
за хандбал и баскетбол с 
мобилни бас кетболни кошо-
ве. Ще има общо игрище за 

волейбол и бадминтон – с 
трибуни за зрители и мре-
жа на метална конструкция, 
две писти за парков кегел-
бан, пет стационарни те-
нис маси и др. 

В новата част ще бъ-
дат изградени още алейна 
мрежа, кътове за отдих 
и забавление, паркова ВиК 
мрежа и автоматизирана 
поливна система, алейно и 
прожекторно осветление, 
както и система за виде-
онаблюдение. 

Изграждането на „Арпе-
зос-Север” – III етап, се фи-
нансира по ОП „Регионално 
развитие” и е на стойност 
4,5 млн. лв. В началото на 
май предстои да бъде на-
правена първата копка, а 
изпълнител е консорциумът 
„Арпезос”, в който влизат 
три кърджалийски фирми. 

Търговище обяви обществена поръчка за рехаби-
литация и поддръжка на общинската пътна и улична 
мрежа. Предмет са превантивно и текущо поддър-
жане, както и ремонтно-възстановителни работи 
при аварийни ситуации на 207,650 км пътища, сто-
панисвани от общината,  както и улици в града и се-
лата. Дейностите се възлагат с годишни и месечни 
задания. Прогнозна стойност е 10 млн. лв. без ДДС, 
а срокът е 4 години. 

Финансирането е целева субсидия от държавния 
и от общинския бюджет. Участниците трябва да 
имат реализиран общ оборот за последните три го-
дини (2011 - 2013 г.) не по-малко от 25 млн. лв. Трябва 
да докажат оборот от строителство за същия пе-
риод най-малко 20 млн. лв., както и достъп до собст-
вен финансов ресурс или кредитна линия от поне  
1 млн. лв. Когато се предвижда работа с подизпълни-
тели, изискванията към тях се прилагат съобразно 
вида и дела на тяхното участие.

Страницата 
подготви
Елица Илчева

Мащабната строител-
на програма в Търговище, 
която обхваща десетки 
улици и обновяването на 
центъра, ще се разрасне 
и към парка „Юкя”. До дни 
ще стане ясно коя фирма 
ще извърши ремонт и из-
граждане на спортните 
съоръжения върху близо 
4 дка. Първата част от 
парка ще бъде обновена с 
416 000 лв. от Публичната 
инвестиционна програма 
„Растеж и устойчиво раз-
витие на регионите“. От 
общината съобщиха, че 
оферти са подали две фир-
ми. Ако няма обжалване, ра-
ботата трябва да започне 
през лятото и да приключи 

до средата на ноември. 
В частта от градина-

та, която е над ул. „Паи- От инвестиционната 
програма на правител-
ството тази година ще 
се финансират още три 
идеи в Търговище. За над 
1 млн. лв. е обновяването 
на квартала между ул. „Па-
исий” и „Кюстенджа”. Прос-
транството там тъне в 
кал от построяването на 
панелните блокове през 80-
те години. Ремонт и мерки 
за енергийна ефективност 

са заложени в детската 
градина „Веселушко”, къде-
то отиват към 400 000 лв. 
100 000 лв. от публичните 
средства са отпуснати 
за консервация на кре-
постта Мисионис, която е 
сред стоте туристически 
обекта на страната. 

Всички строителни ра-
боти по проектите тряб-
ва да приключат до края на 
годината.
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Село Кулата получава държавно финансиране 
за довършване на започната преди години канали-
зация, съобщиха от общинската управа в Петрич. 
Това е първият етап от голям проект, предстои 
още изграждане на вътрешна водопроводна мре-
жа. „Получихме финансиране от Предприятието за 
управление на дейностите за опазване на околна-
та среда (ПУДООС) на стойност 1 257 000 лв. и 
продължаваме изграждането на канализацията“, 
заяви кметът инж. Вельо Илиев. Той уточни, че 
по този проект общината работи от 2007 г. и 
вече има изграден първи етап на канализация-
та с реализирана колекторна част на стойност  
1 400 000 лв.

В Община Добричка ще бъдат ин-
вестирани около 2 057 000 лв. за ре-
монт на участъци от общинската 

Страницата 
посготви 
Елица Илчева

Eдна от най-старите пощенски 
станции в София – при Лъвов мост, 
която е официално открита на 25 
февруари 1890 г., отвори врати 
след основна реконструкция. Пър-
вите посетители на реновирания 
офис бяха заместник-министърът 
на транспорта, информационните 
технологии и съобщенията Георги 
Тодоров, заместник-председате-
лят на ресорната парламентарна 

комисия Георги Свиленски, глав-
ният изпълнителен директор на 
„Български пощи“ ЕАД Валентин 
Петков, представители на синди-
калните организации в дружество-
то и медии.

Заместник-министър Тодоров 
заяви, че това е тридесет и вто-
рата пощенска станция, която е 
напълно обновена през последната 
година. През този период са откри-
ти 15 изнесени работни места на 
„Български пощи“, от които едно е 
на Дунав мост за продажба на ви-
нетки, а в близките месеци пред-

стои да отворят врати напълно 
ремонтирани пощенски офиси в 
Смолян, Шумен, Стара Загора, Ва-
рна и Бургас.

Станцията обслужва жители-
те, фирмите и институциите в 
един от най-оживените райони на 
София – Лъвов мост, каза по вре-
ме на откриването заместник-
министър Тодоров. Този офис на 
„Български пощи“ предоставя ус-
луги на около 40 000 столичани от 
района между бул. „Христо Ботев“, 
Централна гара и Сточна гара, до-
бави той.

До 19 май е срокът за подаване на оферти по обя-
вената от община Велико Търново поръчка за изгот-
вяне на инвестиционни проекти за тринайсет обек-
та от интегрирания план за градско възстановяване 
и развитие. Тя е за подготовка на предложения за 
старопрестолния български град за следващия про-
грамен период с финансовата подкрепа на Оператив-
на програма „Регионално развитие". Документацията 
може да бъде получена до 9 май включително. Поръч-
ката с прогнозна стойност 427 хил. лв. без ДДС е в 
седем обособени позиции. 

Оферти може да се подават само по една ос. За 
всички позиции проектната документация трябва да 
бъде във фаза работен проект с подробни количест-
вени сметки и да включва части съгласно техниче-
ската спецификация. 

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

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

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

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

в покривната плоча! 
Трислойна тръба Polo-KAL NG
Слой 1 и 3 – РР
Слой 2 – РР MN

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

на канализация представлява цялостно 
решение, позволяващо бързо и качествено 

изграждане на инсталациите. 

Фирма „Акварор” представя иновации, за 

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

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

пътна мрежа и на улици в населени 
места, съобщиха от кметската уп-
рава. Финансовият ресурс е осигу-
рен изцяло от общинския бюджет. 
Общината вече обяви обществена 
поръчка за строителните работи, 
в която са обособени 90 позиции. 
Предвижда се да бъде обновена ас-
фалтовата настилка на пътища и 
улици с обща площ над 51 000 кв. м. 

В 17 села ще бъдат изградени 
43 ограничители на скоростта. 
В програмата за подобряване на 
транспортно-експлоатационните 

качества на пътните участъци са 
включени отсечки между селата 
Карапелит – Медово – Бенковски, 
Ведрина – Ново Ботево, Батово – 
Прилеп, Победа – Полковник Минко-
во – Котленци – Свещарово – Поп 
Григорово и др. 

Ще бъдат асфалтирани улици в 
селата Ломница, Одърци, Ловчанци, 
Сливенци, Божурово. Офертите на 
кандидатите за обществената 
поръчка ще бъдат отворени на 19 
май в заседателната зала на об-
щината.
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който към края на февруари 
имаше дупка от 1,9 млрд. лв. 
заради невъзстановени пла-
щания от Брюксел, което 
накара финансовият минис-
тър Петър Чобанов да спре 
покриването на сметката с 
национални средства. 

„Това е катастрофа“, въз-
кликна кметът на Габрово 
Таня Христова. „Действа за-
конът на джунглата“, допъл-
ни я колегата й от Ботев-
град Георги Георгиев. „Пълен 
хаос“, възроптаха от Кнежа. 
„Обстановката ми напом-
ня за 2005 - 2006 г. и тога-
вашните наводнения, които 
отнесоха половин България. 
Осем месеца трябваха, за да 
разберем чии са реките, де-
ретата, и в крайна сметка 
хората, които бяха наводне-
ни, пострадаха най-много“, 
коментира кметът на Мез-
дра Иван Аспарухов. 

След като месеци наред 
на общините им беше обе-
щавано, че отговорността 
за допуснатите грешки ще 
бъде споделена между тях и 
държавата, в крайна сметка 
се оказа, че ще бъдат нало-
жени индивидуални финансо-
ви корекции на всяка една. „В 
болшинството случаи това 
е непосилно за местната 
власт и поставя под риск из-
пълнението на проектите, а 
и на програмата“, каза Гин-
ка Чавдарова, изпълнителен 
директор на Националното 
сдружение на общините в 
Репуб лика България (НСОРБ). 
Това беше причината и за 
спешната среща на органи-
зацията с ръководството на 
Министерството на околна-
та среда и водите (МОСВ). 

„Ситуацията е критич-
на. Програмата е забавена, 
изключително важно е тези 
проекти да бъдат доведени 
до край. Целта е да възста-
новим плащанията колкото 
се може по-бързо и да ми-
нимизираме ефекта от на-
ложените санкции“, заяви 
министърът на околната 
среда и водите Искра Ми-
хайлова. Решението за това 
се очаква да бъде взето от 
Европейската комисия на 27 
май. Михайлова не се анга-
жира дали то ще бъде в наша 
полза, но увери, че се работи 
това да се случи. 

Трудната мисия  
за размразяването  
на 900 млн. евро

В началото на ноем-
ври Европейската комисия 
спря временно плащанията 
за 900 млн. евро по ОПОС. 
Амбициите тогава, според 
обещанията на министър 
Михайлова, бяха бързо да 
направим проверка на до-
говорите в периода 2010 
- 2013 г., да предприемем 
мерки и до края на март 
парите да бъдат възстано-
вени. Вместо това обаче в 
началото на март получи-
хме ново предупреждение 
от Брюксел. Еврокомисията 
заплаши да спре окончател-
но плащанията по ОПОС, 
защото България не беше 
изпратила отговор какви 
коригиращи мерки е пред-
приела от ноември до сега. 
Разликата между временно 
прекъсване на средствата 
и пълното е, че при първия 
случай за възстановяване 
на плащанията решението 
се взима от съответната 
генерална дирекция, докато 
при втория - от комисари-
те на ЕК, което е по-дълга и 
сложна процедура. Предвид 
предстоящите избори през 
май, това би удължило още 
повече срока за размразява-
нето. 

Министър Михайло-
ва увери, че отговорът до 
Брюксел вече е изпратен, а 
причината за забавянето е, 
че се е наложила проверка 
и на вече обследвани дого-
вори с наложени финансови 
корекции. Така управляващи-
ят орган на ОПОС е прегле-
дал общо 239 договора на 
стойност над 556 млн. лв., 
сключени в периода 2010 - 
2013 г. Проверката е по пет 
основни направления - не-
законосъобразно смесване 
на критерии, незаконосъо-
бразно намаляване на срока 
за получаване на офертите, 
неравно третиране на учас-
тници по време на подбора, 
незаконосъобразно удължа-
ване на срока за получаване 
на оферти, поради обжалва-
не на удължаването само в 
България, а не в официалния 
вестник на Европейския 
съюз.

При 149 договора, кое-
то е близо две трети от 
всички, са установени не-
редности. „При 10 случая 
има смесване на критерии, 
при 13 - незаконосъобраз-
но намаляване на срока за 
получаване на оферти, при 
12 - ограничителни изиск-
вания към чужди компании 
за вписване в ЦПРС по За-
кона за Камарата на стро-
ителите без допускане на 
еквивалентно национално 
членство“, каза Михайлова. 

За в. „Строител“ Георги 
Грънчаров – ръководител 
звено „Регистър“, комен-
тира, че констатациите 
на МОСВ касаят периода 
преди 24 септември 2013 г. 
От тази дата е променен 
Законът за Камарата на 
строителите. Според из-
менението чуждите  юри-
дически лица от ЕС и Ев-
ропейското икономическо 
пространство подлежат на 
вписване. „Отвори се един-
ствено скоба за компании-
те от ЕС, които извършват 
еднократна или временна 
строителна услуга. Те не се 
вписват в ЦПРС, а се изда-
ва нарочно удостоверение 
за конкретния строеж или 
за съответните видове ра-
боти“, подчерта Грънчаров. 

По думите на минис-
търа при 40 контракта 
е констатирано неравно 
третиране на участници-
те по време на подбора, 
при 32 – неясна методика 
при оценяването на канди-
датите, и един случай за 
незаконосъобразно удължа-
ване на срока за получаване 
на офертите поради обявя-
ване на удължаване само в 
рамките на страната ни. 
По всичките 149 контра-
кта с нарушения са наложе-
ни глоби от 5% до 25% от 
стойността на договора. 
„Така са санкционирани 87 
общини, както и структури 
на МОСВ – национални пар-
кове, изпълнителни агенции 
и дори самото ведомство“, 
каза екоминистърът. На 
всички тях са изпратени 
уведомителни писма за на-
ложените корекции. „Това е 
направено, за да следваме 
процедурата, по която ние 
извършваме проверката, 

уведомяваме за налагане на 
корекциите и предоставяме 
цялата информация на аген-
ция „Одит на средствата 
от ЕС“, която финализира 
доклада и ще го представи 
на Европейската комисия“, 
обясни Михайлова. Тя допъл-
ни, че на базата на този 
доклад и констатациите в 
него се водят преговорите 
за финансови корекции и 
възстановяване на плаща-
нията от ЕК, като срокът 
за отговор от Брюксел е 27 
май. „Налагането на глоби 
не е изключение в рамките 
на Европейския съюз, това 
е нормална практика, която 
не спира изпълнението на 
проектите“,  подчерта Ми-
хайлова и призова работата 
по тях да продължи. 

Кметовете:  
Ще обжалваме  
санкциите.

Всички кметове, до кои-
то се допита в. „Строител“, 
казаха, че ще оспорят на-
правените корекции. Те са 
единодушни, че са непосилни 
за тях, а за редица общини 
това означава фалит. „Не-
доволството им е свърза-
но с начина на уведомява-
не – писма с три реда без 
аргументи и възможност 
за възражение“, каза Таня 
Христова, кмет на Габро-
во.  „НСОРБ не е съгласно с 
подхода за наложените гло-
би, защото не е приложено 
ПМС 134, а именно възмож-
ността да се направи въз-
ражение, както и липсата 
на мотиви“,  допълни Гинка 
Чавдарова. Министър Ми-
хайлова отговори, че до дни 
ще бъдат изпратени нови 
писма с аргументация за 
наложените санкции и ще 
се даде право на общините 
да протестират. Според 
нея има група местни вла-
сти, които имат основание 
да претендират за отмяна 
на глобите. Това са тези, 
чиито поръчки са били об-
жалвани и Комисията за 
защита на конкуренцията 
(КЗК), и Върховният адми-
нистративен съд (ВАС) са 
се произнесли в тяхна полза. 
Екоминистърът обеща да 
се съобрази с визираните 
решения и да отмени санк-
циите на тези общини. 

Местната власт на-
стоява още и за споделяне 
на отговорността, защото 
голяма част от търговете 
са минали на предварите-
лен контрол през управлява-
щия орган на ОПОС, а след 
това и през Агенцията за 
обществените поръчки. „С 
промените в Закона за об-
ществените поръчки от 
2011 г. предварителният 
контрол на процедурите 
отпадна като задължение 
на управляващите органи и 
беше прехвърлен на Агенци-
ята за обществени поръчки. 
Така една голяма част от 
договорите, които са обект 
на финансови корекции, не са 
били обект на предварите-

България също спря плащанията по ОПОС. Глобите за общините и ведомствата могат да достигнат 180 млн. лв.

Финансови корекции по ОПОС

Община сума в лв.

Костинброд 23 754 922

Габрово 12 070 588

София 6 830 996

Момчилград 5 916 458

Кнежа 5 671 682

Бургас 5 281 618

Враца 4 862 454

Ботевград 4 437 951

Казанлък 4 254 545

Кубрат 3 629 305

Козлодуй 3 539 973

Велико Търново 3 189 500

Търговище 2 926 134

Раковски 2 740 057

Монтана 2 476 148

Перник 2 017 157

Мездра 1 876 902

Хисаря 1 771 896

Кричим 1 626 436

Бяла Слатина 1 611 520

Първомай 1 406 554

Стамболийски 1 138 191

Лозница 536 700

Аксаково 533 615

Несебър 465 000

Кърджали 444 445

Две могили 429 750

Пазарджик 352 545

Горна Оряховица 312 600

Бяла 248 700

Варна 248 100

Пирдоп 230 700

Панагюрище 203 520

Лом 200 988

Годеч 180 000

Котел 169 350

Криводол 167 100

Своге 161 586

Хасково 149 400

Етрополе 114 000

Мадан 102 467

Провадия 87 000

Стралджа 44 616

Драгоман 75 000

Попово 74 250

Малко Търново 51 600

Смолян 48 958

Силистра 38 254

Дряново 33 900

Марица 5 220

Забележка: Списъкът не е окончателен, пълни-
ят ще бъде публикуван, след като бъде одобрен 
от Изпълнителна агенция „Одит на средства-
та на ЕС“,  обеща министърът на екологията  
Искра Михайлова.

Лили Христова

Спрени плащания от 
Брюксел от ноември м.г., а 
от февруари т.г. и от Бъл-
гария. Неяснота кога ще 
бъдат възстановени. Велик-
денски честитки с глоби от 
5000 лв. до над 23 млн. лв. за 
87 общини. Разкопани улици 
в началото на строителния 
сезон. Дело в Европейския 
съд за неизпълнени ангажи-
менти. Пари няма, но не спи-
райте работата, ще платим 
после. Така изглежда ситуа-
цията с ОП „Околна среда“ 
(ОПОС) половин година след 

като Европейската комисия 
временно спря парите зара-
ди допуснати нарушения при 
възлагането на обществе-
ните поръчки. 

Програмата, която тряб-
ваше да подобри водоснабдя-
ването, канализацията и да 
реши проблема с отпадъци-
те, е на път да се превърне 
в „охолна вреда“ за хората, 
които може да останат без 
вода през летните месеци 
и с разкопани улици, на об-
щините и строителите, за 
които има риск от фалит. 
Под заплаха е поставен дори 
републиканският бюджет, 

Снимка Елица Илчева
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лен контрол от ОПОС“, кон-
трира Михайлова.

Кметът на Ботевград 
Георги Георгиев каза, че 
вече е направил възраже-
ние и се надява санкцията 
му от близо 4,5 млн. лв. да 
бъде отменена. Той обясни, 
че понеже е имал наказание 
при изпълнението на проек-
та за депото по ОПОС от 
400 000 лв., този път като 
застраховка е поискал до-
кумент от управляващия 
орган, че всичко с общест-
вените поръчки по водния 
проект на общината е 
наред и няма да бъде санк-
циониран. Едва след като е 
получил официалния отговор 
от програмата, тогава е 
пуснал строителите да ра-
ботят. „Сега съм изпратил 
техния документ в МОСВ и 
ако не отменят наказание-
то, спирам проекта и пре-
чиствателна станция няма 
да има“, закани се Георгиев. 

Най-голямата наложе-
на финансова корекция по 
ОПОС е на Костинброд за 
над 23,7 млн. лв. Това е по-
вече от два пъти спрямо 
годишния бюджет на общи-
ната, който е около 10 млн. 
лв. Водният проект е за 
близо 100 млн. лв., а кметът 
Милен Димитров се надява 
глобата да бъде намалена. 
След Костинброд с най-го-
леми санкции са Габрово – с 
над 12 млн. лв., и София – над 
6,8 млн. лв. „На практика ня-
маме договор, който да не е 
санкциониран, като почти 
всички са минали през съда“, 
отбеляза кметът Таня Хри-
стова. В подобна ситуация 
е и Столичната община. 
„Ще представим решени-
ята на КЗК и ВАС и имаме 
уверението, че глобите ще 
отпаднат“, каза председа-
телят на Столичния общин-
ски съвет Елен Герджиков. 

Министър Михайлова 
категорично отрече да има 
политически подход при на-
лагането на корекциите. 
Като аргумент тя посочи, 
че не само общините са със 
санкции, но и структури на 
МОСВ, които са бенефици-
енти на програмата. Това 
е проблем на системите 
за управление и контрол на 
оперативната програма, 
каза Михайлова. Веднага 
след Костинброд, Габрово 
и София е малката Общи-
на Момчилград с глоба от 
близо 6 млн. лв. при годишен 
бюджет от 10 млн. лв. При-

чината за високата санк-
ция е, че е имало само една 
оферта и на практика не 
се е получило състезание. 
Кметът на Момчилград 
Акиф Акиф не беше открит 
за коментар. В топ 10 е и 
Община Кубрат, която е с 
10 млн. годишен бюджет и 
има корекция от 3,6 млн. лв. 
Община Кърджали е глобена 
с близо половин милион лева. 
„Това е необяснимо за нас, 
защото всички процедури 
са съгласувани с управлява-
щия орган на програмата“, 
коментира Хасан Азис, кой-
то ще оспори санкцията. 

Кнежа има глоба за над 
5,6 млн. лв., а годишният й 
бюджет е 8 млн. лв. Ръко-
водството й призна, че не 
знае какво ще прави в тази 
ситуация. Общината вре-
менно е спряла работата по 
водния проект и чака офици-
ално писмо от МОСВ с ука-
зания дали строителите да 
продължат да работят. 

Враца, която изпълня-
ва голям воден проект за 
120 млн. лв., има наложени 
санкции за над 4,8 млн. лв. 
Кметът Николай Иванов 
заяви, че това е непосилна 
тежест за всяка една общи-
на, независимо дали е мал-
ка или голяма. Местната 
власт подготвя възражение 
до МОСВ.

Посланието към 
изпълнителите – 
проявете търпение.

Приключването на про-
ектите успешно е бил дру-
гият основен проблем, обсъ-

ден по време на срещата в 
МОСВ. „Това е изключител-
но важно по няколко причи-
ни. Първо, ще се подобрят 
водоснабдяването и пре-
чистването на водите за 
една част от хората, както 
и ще се реши проблемът с 
отпадъците с изграждане-
то на депата. Второ, ако 
проектите не бъдат изпъл-
нени в срок, ще се наложи да 
се връщат и вече усвоени-
те пари. Трето, България я 
заплашват ежедневни глоби 
от хиляди евро дневно от 
следващата година заради 
неизпълнението на поети 
ангажименти към Брюксел с 
договора за присъединяване 
от 2007 г. За закриването 
на депата, което трябваше 
да е факт още през 2009 г., 
делото вече е в Европейския 
съд, като се чака решение 
за санкцията до края на 
годината“, каза министър 
Михайлова. За водите анга-
жиментът ни е всички гра-
дове с население над 10 000 
жители да имат пречиства-
телна станция за отпадни 
води до 2010 г., а тези с на-
селение над 4000 жители – 
до 2014 г. Този ангажимент 
също не е изпълнен, но по 
него засега нямаме наказа-
телна процедура. 

„Заради хората и заради 
поетите ангажименти е 
много важно изпълнението 
на проектите да не спира 
и да приключат успешно. 
Посланието към изпълните-
лите е да продължат рабо-
тата и да проявят търпе-
ние, защото ако стопираме 
обектите сега в строи-

телния сезон, няма кога да 
бъдат завършени“, призова 
Гинка Чавдарова. 

Към момента са го-
тови над половината от 
дейностите по водните 
проекти. „Само една общи-
на е на изпълнение от 48% 
от проекта“, каза градона-
чалникът на Мездра Иван 
Аспарухов. „Кметовете сме 
с нагласата, че плащани-
ята към изпълнителите 
не трябва да бъдат нару-
шавани“, допълни той.  По 
думите му засега удържат 
положението с помощта 
на фонд ФЛАГ, откъдето са 
теглили заеми за финанси-
рането им. Надеждите им 
са от юни плащанията да 
бъдат възстановени и от 
страна на държавата. 

Министерството на 
финансите е спряло пла-
щанията през февруари, 
каза министър Михайлова. 
Официална информация от 
ведомството на министър 
Петър Чобанов какво смя-
тат да правят няма. Еко-
министърът заяви, че ще 
се търси съвместна сре-
ща с тях и НСОРБ, за да се 
види какви са финансовите 
възможности. Сдружение-
то поиска в срещата да се 
включи и премиерът Пламен 
Орешарски, защото пробле-
мът е изключително сери-
озен.  Неофициално от фи-
нансовото министерство 
коментираха, че парите са 
спрени от март заради де-
фицита от 1,9 млрд. лв. по 
европейските плащания в 
края на февруари и риска да 
се отвори по-голяма дупка в 

Георги Георгиев, кмет на Ботевград: 

Няма правила при налагането на финансови коре-
кции. За водния проект поисках писмено от управля-
ващия орган на оперативната програма документ, 
че всичко с обществените поръчки е наред. След 
като го получих, пуснах строителите да работят. 
Сега изненадващо ми идва санкция от близо 4,5 млн. 
лв. от същия управляващ орган, който преди година 
одобри процедурата. Изпратил съм им възражение. 
Приложил съм и документа, с който твърдяха, че 
всичко е наред. Ако не отменят санкциите, спираме 
проекта и няма пречиствателна станция, както съм 
обещал, на 1 октомври. Не мога да се боря повече с 
администрацията. В тази държава кметовете са 
виновни за всичко.

Николай Георгиев, кмет на Враца:

Имаме наложени няколко корекции по договорите 
за водния цикъл на града. Те са на различна стойност, 
като общо сумата възлиза на близо 5 млн. лв. В момен-
та подготвяме възражение до управляващия орган на 
оперативната програма и затова не съм готов да ги 
коментирам. Това, което мога да кажа, е, че всяка една 
финансова корекция, независимо на каква стойност е, 
е непосилна тежест за общините. 

Хасан Азис, кмет на Кърджали:

Община Кърджали има наложена финансова ко-
рекция от 10% за изграждането на пречиствателна 
станция. Не разбираме логиката на действията на 
управляващия орган на Оперативната програма „Окол-
на среда“. Всички процедури са съгласувани с тях и за 
това е необяснимо за нас  решението им. Очакваме 
Министерството на околната среда и водите да си 
удържи на обещанието и да има споделяне на отговор-
ността. Със сигурност ще настояваме за среща и с 
финансовия министър Петър Чобанов. Тези санкции са 
допълнителен товар за общините.

Снимка Десислава Бакърджиева

 Посочено е изискване към учас-
тниците в обществената поръчка 
да са изпълнили през последните три 
години договори, от които поне един 
да бъде за изработване на инвести-
ционен проект във фаза идейна и/
или работна за изграждане на пре-
чиствателна станция за отпадни 
води с капацитет 10 000 еквивалент 
жители и поне един да бъде за на-
правата на инвестиционен проект 
във фаза идейна и/или работна на 
ВиК мрежи и съоръжения с дължина 
минимум 2 км. „Говорим за една фир-
ма, която е работила, и само тя има 
право да кандидатства", коментира 
министърът на екологията Искра 
Михайлова.

 Експерт пречистване на отпад-
ни води през последните пет години 
да е участвал в изготвяне на минимум 
два инвестиционни проекта в трите 
фази за изграждане, доизграждане или 
разширение на пречиствателна стан-
ция за отпадни води, като поне един 

от проектите да е за пречиствател-
на станция за отпадни води за над 
100 000 еквивалент жители. „Колко 
фирми са участвали в строителство-
то на такива станции?”, попита ри-
торично министър Михайлова.

 Съкращаване на крайните сро-
кове за подаване на офертите въз ос-
нова на неотговарящо на изисквания-
та обявление. Става въпрос за седем 
договора за услуги, като съкратеният 
срок може да е допринесъл за ограни-
чаване на конкуренцията за тези об-
ществени поръчки. Одитният орган, 
който е извършил контрола към онзи 
момент, не е установил тази кон-
статация в своя кратък доклад и не 
е предложил финансова корекция. На 
база на това от Управляващия орган 
се изисква да приложи финансова ко-
рекция и да обясни какви действия са 
предприети за подобряване на одити 
и свързания с тях контрол с цел прео-
доляване на тази слабост.

 Става въпрос за два договора за 

строителни работи. В техническите 
спецификации се изисква представя-
не на регистрация на кандидатите 
в Централния професионален регис-
тър на строителя. Не се разрешава 
представянето на еквивалентна ре-
гистрация от друга държава членка. 
Става въпрос за 12,8 млн. лв. 

 Неравностойното третиране 
на кандидатите във фазата на под-
бор. Ако участникът, спечелил търга, 
е бил третиран по същия начин как-
то другите, той би бил отхвърлен по 
време на етапа на подбор. Например 
ключовият експерт на отпадналата 
фирма кандидат не е представил дока-
зателства за опит при работа с FIDIC, 
но е дал документация за 10-годишен 
опит в подготовката на тръжни про-
цедури на общини, включително стро-
ителство на канализационни мрежи. 
Ключовият експерт на спечелилата 
фирма също не е показал доказател-
ства за компетентност и опит с 
FIDIC, но е допуснат.

бюджета. Допълнително е 
натежало и неизпълненото 
обещание от екоминистер-
ството да направи всичко 
възможно средствата да 
бъдат възстановени от 
Брюксел през март, което 
не се случи. 

Към момента стро-
ителни фирми, до които 
в. „Строител“ се допита, 
казаха, че не са имали про-
блеми с плащанията по 
проекти, финансирани от 
ОПОС. Част от кметове-
те са на мнение, че стро-
ителите трябва да про-
дължат с изпълнението на 
проектите, но други смя-
тат да ги замразят вре-
менно, докато не се реши 
проблемът с финансовите 
корекции. „Системата е в 
стрес, изпълнителите не 
могат да бъдат спокойни. 
Ако санкцията от 12 млн. 
лв. остане, спираме проек-
тите с европейско финан-
сиране“, каза Таня Христо-
ва от Габрово.  Същата 
закана отправи и кметът 
на Ботевград. Колегата му 
от Костинброд Милен Ди-
митров обаче е на мнение, 
че работата трябва да 
продължи. „Имаме договори 
и те трябва да се изпълня-
ват“, каза той.

Кметовете настояват 
още и веднъж завинаги про-
блемът с финансовите ко-
рекции да бъде решен, като 
се разпишат ясни правила 
за налагането им и поемане 
на отговорност не само от 
общините, но и от държав-

ните органи. 
„Съгласна съм тези, кои-

то са нарушили правилата, 
да понесат отговорност, 
но трябва да има някакъв 
предел. Не може за всичко 
да са виновни общините“, 
заяви Таня Христова. Гин-
ка Чавдарова допълни, че 
за допуснатите наруше-
ние по вина на местната 
власт общините са готови 
да поемат задълженията 
си, но също настоя за ясен 
регламент и механизъм за 
покриване на финансовите 
корекции.

„За да гарантираме, че 
няма да има повече таки-
ва пропуски, предприехме 
промени на системите за 
управление и контрол на 
ОПОС“, каза министър Ми-
хайлова. Тя посочи, че е пре-
махнато междинното звено 
на програмата, за да няма 
противоречива информация, 
разработени са и наръчници 
с ясни правила, които пред-
стои да бъдат одобрени от 
одитиращия орган. 

„Ще кажа тежки думи. 
Кметовете се юрнахме да 
спасяваме тази програма, 
въпреки че от 2007 г. досе-
га не е ясно какво се цели 
да се постигне с нея. А ко-
гато не знаеш къде искаш 
да стигнеш, обикновено 
не достигаш там, където 
очак ваш“, обобщи ситуация-
та Иван Аспарухов, кмет на 
Мездра, използвайки сравне-
ние с „Алиса в страната на 
чудесата“, която не знаела 
къде ще я отведе пътят.
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Ели Милушева, директор на УО на ОП „Конкурентоспособност”:

Мирослав Еленков

Г-жо Милушева, ОП 
„Конкурентоспособ ност” 
е една от ключовите про-
грами за българския биз-
нес. Каква равносметка 
ще направите за измина-
лия програмен период? 
Колко средства са усвое-
ни по нея? 

Към 31 март 2014 г. 
договорените пари по ОП 
„Конкурентоспособност“ 
са 2,362 млрд. лв. – 104% от 
бюджета на програмата, 
разплатените средства 
са 1,415 млрд. лв., или 62% 
от ресурса й, сертифици-
раните са 1,335 млрд. лв., 
които са 59%.

През изминалия програ-
мен период се сблъскахме с 
много предизвикателства, 
с които се справихме ус-
пешно. Бяха преодолени 
пречките, свързани с не-
равномерното планиране и 
обявяване на процедури за 
предоставяне на безвъз-
мездна финансова помощ, 
късното прекратяване на 
неизпълнени от бенефи-
циентите проекти и за-
държането на средства. 
Предприети са действия 
за ускоряване работата 
по програмата при изпъл-
нението на проектите на 
институционалните бене-
фициенти. 

Кои са най-значимите 
проекти, които се финан-
сират по програмата?

Всички предложения 
и процедури са важни по 
своята същност. Изпъл-
нението им води до сти-
мулиране на икономиката, 
на знанието и иновациите, 
развитието на конкурен-
тоспособни предприятия, 
увеличаването на инвес-
тициите и експорта и съз-
даването на благоприятна 
бизнес среда. 

Ако трябва да се от-
кроят само няколко от тях, 
на първо място следва да 
се спомене инициативата 
JEREMIE, за изпълнението 
на която са отделени бли-
зо 1/4 от средствата на 
програмата. Основната 
й цел е подобряване дос-
тъпа до пари на малките 
и средните предприятия 
чрез различни механизми 
за финансов инженеринг. 
Предвидена е балансира-
на комбинация от дългови 
инструменти и такива за 
дялов капитал. Към момен-
та по JEREMIE се работи 
по общо 6 различни вида 
финансови инструмента.

Друг проект е „София 
Тех Парк“ (СТП) – първият 
по своите мащаби в дър-
жавата, фокусиран върху 

развитието на иновации-
те, технологиите и наука-
та. Целта му е създаване 
на физическа и виртуална 
среда, в която идеи с ши-
рока приложимост срещат 
подкрепа и възможности за 
практическа реализация. 
На фокус са информацион-
ните и комуникационните 
технологии, природните 
науки и зелената енер-
гия. „София Тех Парк“ е 
замислен като инкубатор, 
в който научноизследо-
вателските открития с 
менторство от бизнеса да 
формират продукти и тех-
нологии, полезни за всички. 
Проектът подкрепя из-
граждане на икономика на 
знанието.

Съществено е зна-
чението и на междусис-
темната газова връзка 
България – Сърбия. С из-
граждането й ще се осигу-
ри възможност за диверси-
фикация на доставките на 
синьо гориво за България. 
Това ще допринесе за по-
вишаване на инвеститор-
ския интерес в погранич-
ните региони, през които 
преминава газопроводът, 
и генерирането на иконо-
мически ползи както за 
потребителите, така и за 
доставчиците. 

Трябва да се спомене и 
процедурата за енергийна 
ефективност и зелена ико-
номика, която е съвместна 
инициатива на Министер-
ството на икономиката и 
енергетиката и Европей-
ската банка за възста-
новяване и развитие. Тя е 
насочена към насърчаване 
на устойчивите енергий-
ни решения за малките и 
средните предприятия. 

Иновативна е не само за 
България, но и за ЕС, защо-
то обединява в един про-
цес схема за безвъзмездна 
финансова помощ с ресурс 
от структурните фондове 
и заеми от търговските 
банки на принципа „на едно 
гише”. Освен това част 
от дейностите по про-
ектния цикъл са изнесени 
извън УО и се осъществя-
ват от външни изпълните-
ли – асистент по проекта 
и асистент по верифика-
цията. Първият осигурява 
подкрепа на МИЕ при из-
пълнение на програмата 
и съдейства в процеса на 
разглеждане на формуля-
ри за кандидатстване и 
одобрение на проектни 
предложения. След като 
дейностите приключат, 
вторият верифицира тех-
ническото изпълнение на 
всеки проект. 

Какво очаквате от 
новия програмен период? 
Как ще се трансформира 
ОП „Конкурентоспосо-
бност”?

Надявам се, че той 
ще е още по-успешен от 
настоящия. Ще се прило-
жат натрупаният опит и 
научените уроци при упра-
влението и изпълнението 
на новата оперативна про-
грама.

ОП „Конкурентоспо-
соб ност“ ще се тран-
сформира в ОП „Иновации 
и конкурентоспособност“ 
(ОПИК). Новата дума в 
името на програмата не е 
случайна. През следващи-
те 7 години иновациите 
ще бъдат във фокуса на 
финансирането от евро-
пейските структурни и 

инвестиционни фондове 
за всички програми. 

През новия програмен 
период предвиждаме мак-
симално опростени проце-
дури за кандидатстване и 
по-ефективна дейност на 
администрацията, както 
и задаване на ясни цели и 
индикатори за измерване 
на успеха на проектите 
и мерките. Последните 
трябва да мобилизират по-
голям частен ресурс, за да 
служат като катализатор 
за икономическо развитие, 
а не като краен източник 
на финансиране. Ще бъдат 
приоритизирани сектори в 
рамките на съответната 
ос за постигане на значим 
ефект от ограничения 
публичен ресурс, което е 
съобразено с проекта на 
Иновационната страте-
гия за интелигентна спе-
циализация до 2020 г. и 
Националната стратегия 
за насърчаване развитие-
то на малките и средните 
предприятия 2014 – 2020 г.

Кои ще бъдат приори-
тетните оси?

Новата програма ще се 
състои от три. Първите 
две от тях ще бъдат насо-
чени директно към българ-
ския бизнес, а третата ще 
бъде за техническа помощ 
и ще допълва процеса по 
управление и изпълнение на 
ОП „Иновации и конкурен-
тоспособност“.

Фокусът на Приори-
тетна ос 1 „Предприема-
чество, експортен и про-
изводствен потенциал“ 
включва два взаимно до-
пълващи се аспекта – ус-
коряване на темпа на рас-
теж и благоприятстване 

развитието на иновации, 
което от своя страна из-
исква успешно съчетаване 
на образование, обучение, 
наука и бизнес. Необходи-
мо е засилване както на 
експортния и производ-
ствения капацитет на 
предприятията, така и 
технологично развитие, 
трансфер на знания, тех-
нологии и иновации, които 
също водят до повишаване 
на конкурентоспособност-
та и продуктивност та и 
създаване на нови възмож-
ности на международните 
пазари. Тази приоритетна 
ос се състои от двете 
направления – техноло-
гично развитие, иновации 
и конкурентоспособност 
и продуктивност на пред-
приятията.

По приоритетна ос 2 
„Зелена и енергийно ефек-
тивна икономика“ ще се 
подкрепят преминаване-
то към нисковъглеродна 
икономика във всички сек-
тори, опазване на околна-
та среда и насърчаване на 
ресурсната ефективност. 
Българските предприя-
тия са на първо място по 
енергоемко производство 
на единица продукция и 
на едно от последните 
места по екологосъобраз-
ност. 

На какъв етап са про-
ектът за „София Тех Парк“ 
и обществените поръчки 
за сградите в него? Кога 
се очаква да започне стро-
ителството? 

Обсъждат се вариан-
ти за разделяне на про-
екта на фази в двата 
програмни периода. Об-
щата стойност на дого-

ворения ресурс засега е 
97 766 105,66 лв. 

Конкретното финан-
сово изражение на отдел-
ните фази е в процес на 
уточняване, но като се 
имат предвид изпълнени-
те дейности, проведени-
те обществени поръчки, 
сключените договори с 
изпълнители, за първия 
етап се очаква да бъдат 
заделени приблизително 
10 млн. лв. от средствата 
за проекта. Основният 
ресурс по него е насочен 
към строителството на 
сградите в парка. 

П о  от н о ш е н ие  н а 
търговете в периода от 
септември 2013 г. до на-
стоящия момент са в ход 
процедури по ЗОП за инже-
неринг (проектиране и из-
граждане) на експеримен-
тариум и посетителски 
център с пешеходен мост, 
лаборатории и офиси, ета-
жен паркинг, иновационен 
форум, бизнес инкубатор, 
площадкова техническа 
инфраструктура и парк. 
Приключи процедурата за 
разрушаване на сгради и 
разчистване на терена. 
По нея е сключен договор 
с изпълнител и са старти-
рали дейностите на тере-
на, върху който ще бъдат 
изградени обектите на на-
учно-технологичния парк.

Строително-монтаж-
ните работи ще започнат 
след избирането на изпъл-
нители, изготвянето на 
проектно-сметните доку-
ментации и получаването 
на разрешение за стро-
еж. Не на последно място 
трябва да бъде приключе-
на и процедурата по разде-
ляне на фази на проекта в 
двата програмни периода.

Центърът за превен-
ция и противодействие 
на корупцията и органи-
зираната престъпност 
(ЦППКОП) към Минис-
терския съвет проверя-
ва оперативната програ-
ма за порочни практики. 
Според вас какво налага 
това?

Проверката не е свър-
зана с конкретни сигнали 
или индикации за наличие 
на порочни практики. 
Интересът към ОПК в 
общес твото е значи-
телен, тъй като тя е 
насочена към български 
предприятия от всички 
категории – микро, мал-
ки, средни и големи. Про-
верката на ЦППКОП е в 
рамките на вменената му 
функция да анализира, пла-
нира и разработва мерки 
и комплексни решения за 
предотвратяване на въз-
можността за създаване 
на корупционни практики 
с оглед спецификата на 
дейността на отделните 
държавни институции и 
техните администрации. 
Управляващият орган на 
програмата оказва пълно 
съдействие и е изпратил 
всички изискани доку-
менти.

Започнаха процедури по ЗОП за инженеринг на сградите 
на научноизследователския инкубатор

Снимка Емил Христов
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Три споразумения за финансиране са подписани до 
този момент от Фонда за устойчиво градско разви-
тие на София (ФУГРС) – за Женския пазар, за „Връб-
ница“ и за проекта „Магичен замък” на маг Астор. 
Той получи нисколихвен кредит от JESSICA в размер 
на 300 хил. лв., от които 150 хил. лв. предоставени 
от ОП „Регионално разитие“ и 150 хил. лв. от ФУГРС 
ЕАД. Предназначението на заема е финансиране на 
дейностите, свързани с насърчаване развитието на 
културната инфраструктура чрез обособяване на 
музейна част в комплекса, доставка на оборудване, 
закупуване на експонати на илюзионното изкуство, 
провеждане на събития за популяризиране на магич-
ното изкуство и др.

Проектът на мага е смесица от хотелска част 
и зали. Новата сграда запазва 90% от помещенията 
на старата къща на Мистър Сенко, а визията е за-
имствана от тази на Народния театър. 

Столичната община пък чака одобрение от 
JESSICA за изграждане на спортна зала и парк „Въз-
раждане“. Проектът за зала е на „Спортна София“ ЕАД 
и предвижда строителството на многофункционален 
спортен комплекс, а исканото финансиране е 3 млн. лв. 
Този за парка е на „Софийски имоти“ и е за простран-
ството около залата. Там се предвижда строител-
ството на амфитеатър за провеждане на културни 
събития, детска площадка, оборудвана със спортни 
съоръжения, кафе-ресторант, два паркинга и др. Дру-
жеството кандидатства за кредит от 2,5 млн. лв. 

Изпълнителният директор на ФУГРС Надя Дан-
кинова съобщи, че в напреднала фаза на оценка за 
финансиране по линия на JESSICA са и няколко проек-
та, свързани със здравеопазването. Един от тях е на 

болница „Света Екатерина“ за дострояване и пуска-
не в експлоатация на нов хирургичен блок. Проектът 
предвижда изграждане и оборудване на диагностични 
кабинети, спешна операционна зала, 4 операционни 
помещения и изграждането на първата хеликоптерна 
площадка в центъра на София.

На 3 април е внесен за одобрение и проектът на 
Университетската болница „Александровска“ за пре-
устройство на сградата на бившата патофизиология 
в клиника по имунология с национална публична донор-
на банка за стволови клетки и клиника по хематоло-
гия. По него се предвижда изпълнение на строител-
но-ремонтни дейности, доставка и монтаж на нова 
медицинска апаратура и оборудване.

В края на 2013 г. е постъпило искане и от Пър-
ва специализирана акушеро-гинекологична болница 
за активно лечение „Света София“ ЕАД за кредит в 
размер на 500 хил. лв. от ФУГРС. Той е за подобрява-
не на социалната инфраструктура и качеството на 
медицинските услуги чрез извършване на ремонтни 
дейности в сектор „Операционни зали“ и купуване на 
нова медицинска апаратура. 

Фондът за устойчиво градско развитие на София 
(ФУГРС) финансира обекти за модерна столица

при бъдещо развитие на проекта, 
които ще осигурят на пазара са-
мостоятелно захранване с елек-
тричество.

Дърво, стъкло и метал  
съжителстват в 22 търговски 
обекта

Търговските обекти ще бъдат 
22, като материалите за съоръ-
женията ще са от дърво, стъкло 
и метал. Освен павилиони за хра-
ни, дрехи и промишлени стоки са 
предвидени кафене с тераси, рес-
торант с 36 места и сервизни по-
мещения. 

Конфигурацията на имота, сер-
витутните ограничения и естест-
вените подходи определят основ-
ното направление на застрояване 
и композицията на павилионите. 
Търговските обекти са разположе-

ни двуредно около ос с направление 
изток – запад, като са групирани по 
начин, който да осигурява и напреч-
ния достъп до пазара в направление 
север – юг.

От северната страна е обо-
собен паркинг за клиенти и за дос-
тъп до обслужващите помещения 
в търговските обекти и тези на 
самия пазар.

Павилионите са едноетажни, 
с универсална търговска функция, 
достатъчна за удовлетворяване 

на нуждите на бъдещите наема-
тели. Обособени са ресторантът 
и кафенето със съответните им 
прилежащи пространства. 

Търговските обекти са групи-
рани в четири модула, разделени 
от пасажите за преминаване. В 
централната част, маркирана от 
метална конструкция с покритие, 
са разположени масите за плодове 
и зеленчуци, с директен излаз на ул. 

„Бели Дунав" и преместваеми пави-
лиони за вестници, цветя, сладки 
и ядки. 

Сцена и амфитеатър допълват 
пространството

Сцената за публични изяви е с 
метална конструкция, проектира-
на в синхрон с високото покритие. 
Тя оформя пространство, без да 
затваря погледа през пасажа. По-
дът й е изграден от метални раз-
глобяеми практикабли с дъсчено 
покритие и странична облицовка 
от етернит.

Амфитеатърът е предвиден 
с изпълнение с практикабли, като 
върху тях ще се подреждат сгъва-
еми столове с възможност за при-
биране в пространството под тях.

Подовете в търговските обек-
ти и санитарните помещения се 
изпълняват с гранитогрес. Стени-
те са с вододисперсна боя, като в 
санитарните помещения са с фа-
янс до 2 м. Таваните са с гипсокар-
тон и боядисани с вододисперсна 
боя.

Маркирани са основните мес-
та за поставяне на реклами – върху 
борда на павилионите и странично 
при конструктивните елементи. 

Градският дизайн включва пей-
ки, маси, кошчета за боклук, осве-
тителни тела, като изборът им 
ще става след съгласуване с про-
ектанта.

Изп. директор на „Пазари Север“ Райна Александрова  
и изп. директор на ФУГРС Надя Данкинова подписват споразумението за 
финансиране

До началото на лятото вероятно ще заработи реконструи-
раният първи участък на Женския пазар – това е първият обект, 
за който е сключен договор за финансиране по линия на фонда 
JESSICA в София. Той е между ФУГРС и „Пазари Възраждане“ ЕАД. 
Ръководител на проекта е проф. Росица Никифорова, а размерът 
на инвестицията за този етап е 8,4 млн. лв. Предоставеното 
съфинансиране е малко над 7 млн. лв. От тях 3,5 млн. лв. са сред-
ства от ОП „Регионално развитие“, а останалите 3,5 млн. лв. са 
осигурени от ФУГРС.

Първият етап в участъка между ул. „Екзарх Йосиф“ и ул. „Св. 
св. Кирил и Методий“ включва обектите „Пазар I”, „Пазар II” и ул. 
„Търговска“. 

От лятото на миналата 
година столичани се 
радват на обновения 
Търговски център на бул. 
„Гоце Делчев”. Пазарът 
в „Красно село“ смени 
облика си срещу 200 000 лв., 
осигурени изцяло от 
печалбата на „Пазари Юг” 

Елица Илчева

„Проектът за възстановява-
не на пазар „Връбница“ е израз на 
разбирането, че тържищата са 
обществени пространства, значи-
ми за общуването между хората. 
Обновеното пространство ще 
има характер на локален център 
с изразена идентичност.” Това са 
написали проектантите от архи-
тектурно-дизайнерската агенция 
А.Д.А. две години след като са 
завършили заданието, възложено 
им от столичното общинско дру-
жество „Пазари Север“. В нача-
лото на април беше подписано и 
споразумението за финансиране. 
Договорът е за кредит от Фонда 
за устойчиво градско развитие на 
София (ФУГРС). По негова линия ще 
бъдат осигурени 1 млн. лв., а инди-
кативната стойност на цялото 
строителство е 1,8 млн. лв. Сто-
личното дружество възнамерява да 
кандидатства за финансиране от 
фонд JESSICA с още два проекта за 
обновяване на тържища – Цветна-
та борса в жилищен комплекс „На-
дежда 4” и „Зоопазар – Оборище“ в 
кв. „Подуяне“. Идеите са одобрени 
от Столичния общински съвет. 

За момента обаче добрата за 
строителите новина е, че тръж-
ната документация за избор на 
изпълнител на пазара „Връбница“ е 
одобрена и предстои обявяването 
на обществената поръчка. Очаква 
се проектът да бъде реализиран до 
края на годината. 

Строителство по неволя

Идеята за изграждането на нов 
пазар се зародила почти по неволя – 
през 2010 г. строежът на метрото 
в посока „Надежда“ – Центъра и по-
строяването на станцията „Бели 
Дунав“ наложило съществуващото 
почти ново тържище, разположено 
на 4,5 дка, да бъде разрушено изцяло 
и мястото се превърнало в паркинг. 
От общинското дружество „Паза-
ри Север“, което стопанисва още 
местата за търговия в „Надежда“, 
„Младост“, „Овча купел“, „Подуяне“, 
„Оборище“ и „Ботунец“, обаче реши-
ли, че не могат да лишат хората 
от пазар, а себе си – от приходи, 
и се захванали с проекта. Две го-
дини е отнела подготовката на 
документацията, позволението 
от Столичния общински съвет и 

изготвянето на проекта, още една 
– одобрението на Фонда за градско 
развитие на София.

Новият пазар ще се разположи 
на тройно по-малка площ – 1,5 дка, 
но пък ще компенсира с иновати-
вен подход и високо качество на 
проекта, съобщи изп. директор на 
дружеството Райна Александрова.

Пространство  
за общуване

Изпълнението на поставената 
на архитектурно-дизайнерската 
агенция А.Д.А. цел за създаване на 
пространство за общуване със за-
пазване на старите функции дава 
израз на разбирането на инвести-
тор и архитект, че пазарите не са 
само място за търговия, а значими 
обществени пространства с осо-
бена привлекателност за срещи 
между хората.

В този смисъл независимо от 
сравнително ограничената си площ 
новият пазар „Връбница“ има харак-
теристиките на локален градски 
център с ярко изразена идентич-
ност. За това допринасят добре 
режисираният микс от магазини, 
ателиета за услуги и павилиони за 
хранене, ресторантът и кафенето 
с тераси, амфитеатърът и пуб-
личната сцена, благоустроените 
пространства с подходящо градско 
обзавеждане и озеленяване. Едро-
размерните телевизионни екрани 
и свободен Wi-Fi интернет са ес-
тествените атрибути на съвре-
менната комуникация.

Обединяващият елемент е по-
критието, символизиращо силуети 
на дървета – то определя отличи-
телния образ на проекта и ще бъде 
не само ориентир за спирката на 
метрото, но и знак за цялото 
пространство на кръстовището. 
Най-скъпата част от проекта е 
подмяната на инженерната ин-
фраструктура и масивния навес. 
Той е планиран така, че да бъдат 
поставени фотоволтаични панели 

Снимка авторът
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Екатерина Сентова, 
УАСГ

Членството на стра-
ната ни в Европейския 
съюз поставя отговорнос-
ти и ангажименти, сред 
които са въпросите за ин-
теграцията на водещите 
принципи и приоритетни 
цели в сферата на архи-
тектурно-строителната 
практика. При реализира-
нето им са налице реди-
ца предизвикателства, 
свързани, от една страна, 
със съществуващия об-
ществен интерес и, от 
друга, с провежданата 
към момента недоста-
тъчно ефективна поли-
тика в страната ни. Сред 
причините за ниската 
ефективност са и някои 
обективни предпоставки 
– твърде продължителна-
та, влошена социално-ико-
номическа среда. Темати-
ката за глобалния въпрос 
с ресурсите, екологични-
те проблеми и причинно-
следствените връзки със 
строителния процес и 
целия строителен сектор 
отдавна е във фокуса на 
научнотеоретичните из-
следвания и академични-
те среди (1). Примери за 
удачни практически под-
ходи, комплексни мерки, 
както и цялостни полити-
ки и стратегии, отдавна 
съществуват във воде-
щите европейски страни, 
като Швеция, Холандия, 
Германия, Великобрита-
ния. Докато у нас практи-
ческото осъществяване 
на поставените цели за 
природосъобразност и 
комплексност на единни-
те архитектурно-стро-
ителни действия среща 
непрекъснати трудности 
въпреки общопризнатата 
важност и декларирана-
та необходимост от ця-
лостни и адекватни мер-

ки. Защото успешното 
придвижване към целите 
на устойчивостта в раз-
витието на строителния 
сектор предполага преди 
всичко прилагане на цялос-
тен подход в процесите 
на планиране, проектира-
не и строителство – чрез 
реално взаимодействие 
между концепциите, про-
ектирането на сградите 
и градоустройствената 
среда и споделяне на отго-
ворностите между всички 
участници в тези процеси, 
включително всички нива 
на управление, регулация и 
контрол. 

Сравнителен анализ 
на европейската 
с българската 
архитектурно-строителна 
и проектантска практика 

Сред областите, в кои-
то успешно и с бързи тем-
пове се интегрират прин-
ципите на устойчивата 
(отговорна) архитектура, 
са сградното проектира-
не и строителство. Вече 
е възможно още в проект-
ната фаза да се потвър-
дят основните параметри 
на сградата чрез създава-
ните и непрекъснато усъ-
вършенствани програмни 
продукти за сграден ана-
лиз. Какви са характе-
ристиките на влаганите 
строителни материали, 
енергийните и други екс-
плоатационни разходи, 
„натоварванията” върху 
околната среда през це-
лия жизнен цикъл на една 
сграда, е базова информа-
ция, която се изследва от 
отделните специалнос-
ти в широк интердисци-
плинарен проектантски 
екип. При традиционните 
проектантски подходи в 
отделните фази на про-
екта има твърде малка 
възможност да се оцени 
проектираната сграда 

дългосрочно в нейната 
цялост. Трудно се преце-
нява как ще „работи“, как-
во ще е потреблението на 
енергия, вода, разходите 
за поддръжка. Необходими-
те промени се забелязват 
късно, обикновено в про-
цеса на строителство-
то, когато отстранява-
нето им струва по-скъпо. 
Некоординираната рабо-
та между проектанти, 
строители, инвеститори 
е допълнителен проблем, 
който води понякога до 
постоянни изменения и по-
правки, впоследствие и до 
повече разходи. За реша-

ването на тези въп роси 
новите подходи и методи 
на устойчивата архитек-
тура ангажират всички 
участници в инвестицион-
ния процес да споделят 
своите отговорности и 
цели още в предварител-
ната фаза. Чрез после-
дователните анализи се 
осъществяват необходи-
мите промени своевре-
менно, на минимална цена, 
още в процеса на проек-

тиране. Такива са основ-
ните похвати, прилагани 
от проектантския метод 
LCB (Life cycle building) – 
жизнен цикъл на сградата 
(2). С този метод чрез 
извършваните оценки на 
различните структурни 
елементи на сградата и 
техните характеристики 
се оптимизират оконча-
телните проектантски 
решения, като се обхваща 
целият цикъл – проекти-
ране, строителство, екс-
плоатация, разрушаване. 
Отдава се голямо значе-
ние на оценката на стро-
ителните материали по 
отношение на въглеродния 
отпечатък, възможности-
те за рециклиране, проце-
сите на разрушаване и на-
чините за преработване 
и повторно използване на 
различните структурни 
елементи и материали на 
сградата. Самите мето-
дики за оценка на жизне-
ния цикъл на използваните 
материали представля-
ват неотменима част 
от цялостната проектна 
дейност. 

Прилаганият подобен 
подход в европейските 
страни има все по-голя-
мо практическо приложе-
ние за разлика от този в 
страната ни. У нас прин-
ципно няма добре подгот-
вени кадри за извършва-
не на подобни оценки, а и 
самият оценъчен процес 
дори на научнотеоретич-
но ниво не е достатъчно 
добре изследван с оглед 
на конкретните обек-
тивни условия и същест-

вуващата проектантска 
практика. За резултат-
ността от приложение-
то на подобен подход съ-
действа и контролът от 
страна на всички учас-
тници в строителния 
процес, включително от 
самите проектанти, чрез 
прилагане на национални-
те стандарти за серти-
фициране на сградите. Те 
се развиват съгласно по-
литиката на Европейския 

съюз, който със своите 
директиви и конкретни 
препоръки към строител-
ния сектор стимулира 
устойчивото строител-
ство. В европейските 
страни действат вече 
няколко стандарта,  с 
които се насърчава и 
по дкр е п я  цели я т  и н -
вестиционен процес, а 
чрез намаляване на так-
си, данъци и безлихвени 
кредити се стимулират 
вложенията и усилията 
на отделните участни-
ци в строителната дей-
ност,  осъществявана 
чрез устойчиви методи. 
Ефективни са резулта-
тите от приложението 
на сертификационните 
системи и в междунаро-
ден план. Проучванията 
показват, че най-широко 
използваните системи 
са на Германския съвет 
за устойчиво строител-
ство (DGNB),  британ-
ският метод за еколо-
гична оценка (BREEM), 
американската система 
„Лидер в екологичното и 
енергийно ефективно-
то проектиране“ (LEED), 
както и  концепцията 
на германския инсти-
ту т  „ Пас ив н а  к ъ щ а “ 
(Passifhaus). Други попу-
лярни системи с локално 
значение са френската 
„Високо екологично ка-
чество“ (HQE), японската 
CASBEE, австралийската 
Green Star, както и меж-
дународният проект GBS 
(Green Building Ghallenge), 
който включва инициато-
ри от 14 държави (3). Те 

все повече излизат извън 
националните граници 
и се прилагат в съот-
ветния регион. Всяка от 
тези системи има специ-
фични характеристики и 
методика, извлечени от 
конкретните условия на 
съответната страна, 
и тяхното познаване е 
много полезно за нашите 
проектанти. Данните от 
изследванията в Европа 
сочат положителни тен-

денции и засилен интерес 
поради доказаната ефек-
тивност на устойчивите 
характеристики на сгра-
дите (4): 

за 60% от купува-
чите е от значение, дали 
сградата отговаря на 
изискванията за устойчи-
вост; 

същият е делът на 
инвеститорите в Европа, 
за които критериите за 
устойчивост играят ре-
шаваща роля в стратеги-
ите за инвестиране; 

7,5 – 10% по-високи 
продажни цени; 

26% по-нисък разход 
на енергия;

70% от обитатели-
те са склонни да платят 
по-високи наеми поради 
ниските енергийни и екс-
плоатационни разходи и 
комфорта на обитаване;

стабилност на стой-
ността на сградата;

32% по-висок инте-
рес на наематели;

55% от инвестиции-
те в Европа през 2012 г. са 
в устойчиви сгради.

За ефективността 
на сертификационните 
системи съдейства и за-
конодателството в ин-
вестиционната дейност 
при строителството на 
сгради. Според водещата 
европейска практика вся-
ка държава залага в свои-
те нормативни актове 
известни изисквания и ус-
ловия за устойчиво стро-
ителство и налага серти-
фицирането на сградите 
като доказателство, че 
те отговарят на зададе-

ните критерии. Засега у 
нас единствено със Зако-
на за енергийната ефек-
тивност и подзаконовите 
нормативни актове има 
ясна регулация. Намаля-
ването на другите раз-
ходи (освен енергийните) 
и прогнозното им опти-
мизиране в нашата нор-
мативна уредба е общо 
детерминирано и пожела-
телно (например по отно-
шение увеличаване сте-

Проект на ArchiCAD

Проект на Graphisoft
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пента на използване на 
възобновяеми енергийни 
източници, внедряване на 
нови технологии, санира-
не и обновяване на стария 
сграден фонд). 

На заден план в на-
шата практика оста-
ва голямата тема – за 
комплексната устойчи-
вост, от която енер-
гийната ефективност е 
само част. Това, което 
липсва в българския за-
кон, са всички правила за 
устойчивост, към кои-
то Европа се стреми. „В 
Закона за енергийната 
ефективност например 
липсват водата, транс-
портът,  отпадъците, 
строителните матери-
али като определящи за 
даден проект фактори, 
а те също са енергия“, 
според г-н Андреа Моме-
рин от организацията за 
устойчиво строителство 
Greenworks (5). Реално 
това, на което българ-
ското законодателство 
обръща  внимание,  са 
определен брой мерки и 
механизми, които целят 
само и единствено на-
маление на енергийното 
потребление в сградите. 
Базовите характеристи-
ки далеч не отговарят 
на предизвикателствата 
на устойчивото разви-
тие в сградния сектор. А 
това означава да се даде 
предварителен отговор 
за това, което се случва 
със сградата от момен-
та на нейното проекти-
ране през строителство-
то, експлоатацията до 
разрушаването й. Да се 
предвидят и изследват 
различни характеристи-
ки, които биха допринес-
ли за нейната комплексна 
ефективност – место-
положение и ориентация, 
използване на отпадните 
води, рециклиране на от-
падъците, използване на 
алтернативни енергийни 
източници (5). Въпреки 
промените и подобрения-
та в отделни нормативни 
документи законодател-
ството в строителния 
сектор в страната ни 
не обхваща в цялостен 
стратегически вид проб-
лематиката за интег-
риране на устойчивите 
методи и подходи в инвес-
тиционния процес. Липс-
ва адекватна политика за 
стимулиране изграждане-
то на сгради по стандар-
тите на устойчивата, 
отговорна архитектура, 
няма ясни и изчерпателни 
критерии за сертифици-
ране. В резултат у нас 
напоследък все по-широка 
популярност придобиват 
чуждестранните моде-
ли за регламентиране на 
устойчивостта в област-
та на архитектурата, 
строителството и сер-
тифицирането на сгради. 
Затова и първите около 

15 реализирани сгради са 
с различни сертификати 
за устойчивост – „Софар-
ма Бизнес Тауърс”, Mall 
Serdika, офисни сгради на 
KNAUF и CSD (по систе-
мата DGNB), Американ-
ското посолство и Англо-
американското училище 
в София (по системата 
LEED), сграда 15 на Тър-
говския център „Европа” 
в София (първата сграда 
с BREEM сертификат) и 
др. Българският съвет за 

устойчиво развитие вече 
няколко години работи 
по създаването на наша 
система. Тя ще се базира 
предимно на германската 
DGNB, приспособена за 
българските условия. Ар-
гументите за този избор 
са в ясно заложената ико-
номическа целесъобраз-
ност на системата DGNB 
(разходи по време на жиз-
нения цикъл на сградата, 
възможности за промяна 
на функционалното пред-
назначение и др.). 

Слабо място в провеж-
даната дейност обаче е 
липсата на задълбочени 
проучвания на местните 
фактори и проблеми, на 
диференциран подход към 
различните видове сгра-
ди, тяхното състояние, 
експлоатация и поддръж-
ка. В това отношение 
добър пример е френска-
та система HQE, която 
се прилага първоначално 
само към обществените 
сгради, защото според 
извършените изследва-
ния във Франция именно 
при обществените сгра-
ди са наблюдавани големи 
енергийни загуби. Затова 
системата се фокусира в 
този сектор и постепен-
но се разширява в жилищ-
ната сфера, сградите с 
историческа и културна 
стойност и др. Така HQE е 
оптимизирана във време-
то с оглед на добре про-
учените местни факто-
ри и проблеми, оказващи 
негативно въздействие, 

които са минимизирани 
или сведени до нула впос-
ледствие. Засега у нас 
не са правени подобни 
проучвания, разчита се 
на твърде обобщени и 
неточни данни, липсва и 
прецизирана информация 
за общест вената нагла-
са и тази на инвести-
торите, проектантите 
и строителите. Продъл-
жаващото отсъствие на 
ясен регламент по от-
ношение на сград ното 

сертифициране и едно-
временното прилагане 
на различни оценъчни ме-
тодологии допълнително 
усложнява работата на 
нашите инвеститори и 
проектанти.

Важен е въпросът и за 
своевременната адекват-
на подготовка на специа-
листи както по отноше-
ние на сертифицирането, 
така и по специфичната 
проблематика за устой-
чивостта в сградния сек-
тор. Това са въпросите за 
спецификата на цялост-
ния инвестиционен меха-
низъм и управлението на 
проекта, ролята на ин-
тегрирания проектант-
ски екип, включването на 
допълнителни показате-
ли, които се изследват 
във всички фази на про-
ектантския процес чрез 
специализирани програмни 
продукти, използвани от 
отделните проектантски 
специалности. В този кон-
текст се очаква известно 
консолидиране в граници-
те на Европейския съюз 
около единна европейска 
система за оценяване на 
устойчивостта в проек-
тирането и строител-
ството в сградния сектор 
и обединяване около един-
ни приоритети, прилага-
ни съобразно местните 
специфики в отделните 
страни. Защото към мо-
мента е дискусионна ико-
номическата целесъобраз-
ност на някои аспекти в 
сертификационните сис-

теми. Прекомерното раз-
ширяване броя и обхвата 
на оценъчните критерии, 
много от които са труд-
но измерими и субективно 
оценими, понижава резул-
татността от тяхното 
прилагане. Очакванията 
са именно в посока на усъ-
вършенстване на тези 
оценъчни подходи, каква-
то е и принципно самата 
основна идея на устой-
чивото развитие – един 
непрекъснат процес на 
оптимизиране на човеш-
ките дейности с оглед на-
мирането на баланс между 
екологични, икономически, 
социални и културни из-
мерения и цели. В пробле-
матиката на природосъо-
бразното строителство 
са налице и някои дискуси-
онни въпроси, свързани с 
финансовата и икономиче-
ската ефективност. Да-
нните са разнопосочни в 
зависимост от регионално 
обособената специфика и 
икономичес кия стандарт в 
отделните страни. Пред-
вид крехката и деликатна 
икономическа и финансо-
ва ситуация в България 
инвеститорите приемат 
евентуалното оскъпяване 
на проекта като излишен 
лукс. Проектантите и 
различните консултан-
ти в началния стадий на 
проучване на инвести-
ционна дейност остават 
основни инициатори, но и 
отговорници за колебли-
вото отношение на ин-
веститора, още повече че 

политиката за устойчиво 
развитие принципно едва 
ли се споделя от цялата 
професионална гилдия. От 
друга страна е нормално 
всеки инвеститор да се 
интересува предимно от 
възвращаемостта и сро-
ка за откупуване на ин-
вестицията. Анализът на 
примерите от водещите 
европейски практики по-
казва осъществяваното 
стимулиране на инвести-
ционната дейност именно 
в устойчиви проекти, чрез 
различни данъчни облекче-
ния и преимущества за 
обвързване на по-висока-
та себестойност на про-
екта с бъдещата печалба. 
У нас е необходимо да се 
потърсят подобни начи-
ни за насърчаване, суб-
сидиране, допълнително 
финансиране на подобна 
дейност. В този процес 
важно място заема попу-
ляризирането на добрите 
практики, провеждането 
на информационни кампа-
нии, които да запознават 
обществеността с реали-
зации, осъществени чрез 
комплексни устойчиви 
архитектурно-строител-
ни мерки. В нашите ус-
ловия това е от особена 
важност. Като се имат 
предвид труднос тите на 
инвестиционната среда, 
първите добри примери от 
нашата практика трябва 
да бъдат оценени и широко 
популяризирани. Принципно 
към момента нямаме ясен 
обобщен анализ независи-
мо от краткия експлоата-
ционен период на първите 
сертифицирани сгради у 
нас за цялостната инвес-
тиционна политика и по-
стигната ефективност 
от внедряването на нови-
те технологии и системи 
за управление на ресурси-
те. Евентуалните изво-
ди биха били от полза не 
само за разработваната 
българска сертификацион-
на система, а и за всички 

участници в строителния 
процес – настоящи и бъ-
дещи.

Заключение

Настоящият анализ 
обхваща само част от 
проблематиката за ефек-
тивно интегриране на 
принципите на устойчи-
вото развитие в архитек-
турно -строителната 
дейност в сградния сек-
тор. Не бяха засегнати 
такива важни въпроси за 
нашите условия, като на-
миране на действащ ме-
ханизъм за стимулиране и 
улесняване на санирането 
на старите панелни ком-
плекси, а също и за ефек-
тивни нормативни регу-
лации за стимулиране на 
участието на отделните 
обитатели в постоянно-
то подобряване и контро-
ла на жизнената среда в 
комплексните застроява-
ния. От самостоятелно 
изследване се нуждае и 
изградената материална 
база в индустриалния сек-
тор, която представлява 
значителен процент от 
сградите, подлежащи на 
реконструкция. Необхо-
димо е да се обхване и 
специфичната проблема-
тика на културно-исто-
рическото ни наследство. 
Като важен фактор за 
развитие на устойчивия 
туризъм в страната ни и 
с безспорен принос в ико-
номиката то се нуждае 
от диференциран подход 
и по-широко популяризи-
ране. Очевидно за нужди-
те на нашата практика 
би могъл да се използва 
опитът на европейските 
страни, действащите 
сертификационни систе-
ми за устойчивост и зако-
нодателството, като се 
осмисли целесъобразност-
та и техните предимства 
с оглед на българската ар-
хитектурна и строителна  
традиция.
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Инж. Камен Наумов, изпълнителен директор на „Калистратов Груп” ООД: 

Мартин Славчев

В момента, в сезона на 
ремонтите в София, без-
спорно това, което вълну-
ва най-много както жите-
лите на столицата, така и 
пътуващите в посока към 
и от Пловдив, е рехабили-
тацията на бул. „Цариград-
ско шосе”. 

Отсечката от надлеза 
над бул. „Г. М. Димитров” до 
този над бул. „Александър 
Малинов”, включително 
прилежащите съоръжения, 
ще бъде обновена от ДЗЗД 
„Градска магистрала”. В 
дружеството влизат „Ин-
тегрирани пътни системи” 
АД, „Инфраструктурна ком-
пания” АД, „Калистратов 
Груп” и „Рутекс” ООД.  До-
говорът за строителство 
на обекта е сключен на 24 
февруари т.г. и е на обща 
стойност 10 504 126,87 лв. 
с ДДС. Възложител е Сто-
личната община. 

Строителните рабо-
ти, които следва да бъ-
дат извършени съгласно 
сключеното споразумение, 
са проектиране и ремонт 
на пътното трасе между 
надлеза над бул. „Г. М. Ди-
митров” и този над бул. 
„Александър Малинов”, 
включително пътния под-
лез към магазин „Брико-
лаж”. В контракта е зало-
жена и реконструкция на 
двата пешеходни подлеза 
при Окръжна болница и при 
Орлов мост. 

Срокът за проектиране 
е в рамките на тридесет 
и пет календарни дни. Об-
новяването на всяко съо-
ръжение поотделно, вклю-
чително и пътното трасе, 
са с отделни интервали за 
изпълнение.

Реконструкцията на надле-
за над бул. „Г. М. Димитров”

е  н а  с т о й н о с т 
4 531 555,52 лв. с ДДС. Тя 
включва нивелетно фре-
зоване и полагане на нов 
асфалт при подходите към 
съоръжението. Ще бъдат 
демонтирани старите бор-
дюри и предпазни огради, 
както ще бъдат отстра-
нени всички пластове на-
стилка до конструктивна 
плоча и възстановяването 
им до ниво с изравнителен 
бетон, армиран с мрежа и 
два пласта по 5 см асфалт. 
Съгласно новите изиск-
вания на Агенция „Пътна 
инфраструктура“ от 2014 
г. ще се положи мостова 
хидроизолация. Строители-
те ще изградят бетонови 
тротоарни конзоли, като 
старите декоративни еле-
менти ще се демонтират, 
тъй като са в изключител-
но лошо състояние. Ще се 
поставят и предпазни огра-
ди тип „Ню Джърси” между 
тротоара и пътното плат-

но, двойна предпазна огра-
да в острова между двете 
платна и парапети. Ще се 
извърши рехабилитация  
на устоите и крилата на  
съоръжението. Ще се сани-
ра долната повърхност на 
връхната конструкция чрез 
почистване на армировка-
та, обработка със специал-
ни саниращи смеси и анти-
корозионно покритие. 

Предвижда се съоръ-
жението, което е с обща 
дължина от 630 м, да бъде 
ремонтирано за срок от 86 
дни.

Реконструкцията на надле-
за над бул. „Ал. Малинов” 

е за 1 630 092,12 лв. 
Контрактът включва ниве-
летно фрезоване и полага-
не на нов асфалт при под-
ходите към съоръжението, 
както и демонтиране на 
бордюрите и предпазни-
те огради. Строителите 
ще отстранят всички 
пластове настилка до кон-
структивна плоча, а след 
това ще ги възстановят 
до ниво нивелета с израв-
нителен бетон, армиран с 
мрежа и два пласта по 5 см 
асфалт. Те ще ремонтират 
и усилят двете носещи 
напрегнати греди и след 
това ще направят бетоно-
вото покритие. Изцяло ще 
се обновят герберовите 
стави и се полага мостова 
хидроизолация. Заложено е 
изграждане на бетонови 
тротоарни конзоли и на 4 
платформи за инвалиди за 
осигуряване на достъпна 
среда. След приключване 
на работите ще се извър-
ши статично изпитване 
и ще се изготви доклад с 
резултатите.

Съоръжението е с обща 
дължина от 72 м. Предвиж-
да се то да бъде ремонти-
рано за срок от 60 дни. 

Рехабилитацията на пътно-
то трасе,

което е  с  дължина 
от 2 км, е на стойност 3 
624 577,03 лв. Това, което 
се предвижда, е заснемане 
на съществуващото поло-
жение, изготвяне на нова 
нивелета и реализиране на 
пътно трасе. Ще се под-
менят капаците на шахти 
и решетки в участъка. За-
ложен е ремонт на бордю-
ри и на пътния тунел към 
магазин „Бриколаж”. Там ще 
се санира конструкцията и 
ще се възстанови освет-

лението. Изгражда се нова 
постоянна организация на 
движението, включително 
антипаркингови елементи 
около подлезите и спирките.

Предвижда се рехаби-
литацията на трасето да 
се извърши за 80 дни. Ре-
монтът на двете пътни 
трасета ще се осъществи 
във времето, комбинирано 
с работата по надлезите 
и съоръженията. Целта е 
максимално да се облекчи 
движението на коли по 
тази отсечка.

По договор ще се обнови 
и пешеходният подлез при 
Окръжна болница. 

Предвижда се демон-
тиране на стария окачен 
таван и да се постави нов 
от алуминиеви панели. Ще 

се поправи обрушената 
и повредена стенна об-
лицовка. Заложено е мон-
тиране на три броя нови 
асансьорни уредби при 
трите входа на подлеза за 
осигуряване на достъпна 
среда.  Строителите ще 
изградят нови козирки над 
стълбищата. 

Ремонтът на пешеходния 
подлез „Царевец” при Орлов 
мост 

е с обща стойност 
164 903,65 лв.. Към момен-
та строително-монтаж-
ните работи са завършени. 
Демонтиран е окаченият 
таван и е поставен нов 
тип Hunter Douglas. По-
правени са повредените 

стъпала и е  възстано-
вена  гранитната обли-
цовка по стените. Ниши-
те от демонтираните 
стари рекламни пана са 
затворени със зидария и 
са облицовани. Всички съ-
ществуващи парапети са 
почистени и обработени 
с антикорозионен грунд и 
блажна боя. Старите не-
действащи отводнителни 
решетки при трите входа 
са почистени, обработе-
ни със защитно покритие, 
монтирани са върху нова 
метална конструкция. Тро-
тоарното пространство 
е възстановено. Всички 
новоотворили се работни 
фуги, при които навлизаше 
вода в подлезното прос-
транство, са инжектира-
ни с полимерен разтвор 
под налягане. Изградени 

са нови кабелни трасета и 
изцяло е подменено освет-
лението в подлеза, като са 
монтирани луминисцентни 
осветителни тела. По-
ставени са електрически 
табла с електромери за 
разделно отчитане на из-
разходваната енергия от 
отделните консуматори, 
като за същите има под-
сигурено самостоятелно 
управление.

На стените на подлеза 
при трите входа са монти-
рани информационни табе-
ли с посоките и имената 
на улиците, изписани на 
български език и латиница.

„Обемът на работа е 
доста голям. Разбираме, 
че цялата общественост 
желае ремонтът на тази 
част на бул. „Цариградско 
шосе“ да приключи колко-
то е възможно по-бързо. 
Но съществува и минима-
лен технологичен срок, под 
който никой строител не 
бива да приема, за да може 
рехабилитацията на тра-
сето да бъде извършена с 
необходимото качество. 
Поели сме ангажимент да 
приключим нашата работа 
до 15 септември т. г. и с 
този срок, след реализаци-
ята на обекта, бихме се 
гордели”, подчертава инж. 
Наумов. 

Поели сме ангажимент да приключим работа до 15 септември т.г.

Снимки Денис Бучел

Инж. Камен Наумов, изпълнителният директор на 
„Калистратов Груп” ООД, е роден през 1970 г. в Айтос. 
През 1996 г. завършва ВИАС (днес УАСГ), специалност 
„Хидротехническо строителство”. След дипломиране-
то си постъпва на работа като помощник технически 
ръководител. След това се издига последователно до 
технически ръководител, главен инженер и изпълните-
лен директор на „Главболгарстрой“ АД до края на 2011 г. 
От 2012 г. е изп. директор на „Калистратов Груп” ООД.

„Аз съм потомствен строител. Всички в моя род и 
семейство са строители. Работили са и работят глав-
но в изграждането на хидротехнически съоръжения и 
метростроителство. От завършването на университе-
та досега аз съм работил само тази професия”, разказва 
инж. Камен Наумов. 



27СТРОИТЕЛНАУКА И ОБРАЗОВАНИЕпетък, 25 април 2014

Невена Картулева

Университетът по ар-
хитектура, строителство 
и геодезия (УАСГ) засега 
изпълнява общо 5 проекта 
по оперативните програми 
на ЕС. И петте са по ОП 
„Развитие на човешките 
ресурси“. 

Проектът „Кариерно 
израстване и повишаване 
на квалификацията на ака-
демичния състав в УАСГ“ 
е ръководен от проф. д-р 
инж. Борислав Белев. Той е 
и директор на новосъзда-
дения Център за развитие 
на академичния състав. Във 
връзка с изпълнението на 
проекта университетът 
обяви курсовете, които ще 
се провеждат през лятото 
и есента. Те са напълно без-
платни и са насочени към 
преподаватели на възраст 
от 25 до 54 години. Ако ос-
танат свободни места, в 
тях могат да участват и 
преподаватели над 54 годи-
ни. Лектори ще бъдат ви-
сококвалифицирани техни 
колеги от УАСГ и външни 
експерти. 

Желаещите да участ-
ват в курсовете могат да 
заявят своя интерес чрез 
предварително записване 
при инж. Радка Видьова и 
инж. Диана Ценова в Цен-
търа за продължаващо 
обучение. Окончателният 
списък на участниците ще 
бъде обявяван преди всеки 
от курсовете.

Електронното обучение

Другият проект по ОП 
„Развитие на човешките 
ресурси“ е за електронни 
форми на обучение в стро-
ителството, архитектура-
та и геодезията. По него се 
разработват интерактив-
ни учебници. Въпреки че 
проектът се осъществява 
по програма към Министер-
ството на труда и социал-
ната политика, договорът 
и финансирането за него 
минават през Министер-
ството на образованието 
и науката. С изпълнението 
му всеки ще може самос-
тоятелно да чете лекции-
те, да изпълнява задачите 
и тестовете, които му се 
поставят за времето, кое-

то на него персонално му е 
нужно. 

УАСГ планира впослед-
ствие дистанционната 
форма на обучение да бъде 
въведена в звеното за 
следдипломна квалифика-
ция. Системата ще пре-
доставя възможност и за 
онлайн консултации, кога-
то възникват въпроси по 
електронната форма. Край-
ните цели са създаването 
на център за електронно и 
следдипломно обучение, на 
електронно хранилище, ви-
деоконферентна връзка и 
30 мултимедийни учебника.

Новата магистърска 
програма „Архитектурна 
теория и критика“

на английски език, съз-
дадена в изпълнение на 
европейски проект, вече е 
факт. Неин програмен ди-
ректор е доц. д-р арх. Геор-
гий Станишев, а координа-
тор – доц. д-р арх. Милена 
Металкова-Маркова. Обу-

чението е в задочна форма, 
в три семестъра. Първите 
два включват лекции и уп-
ражнения, а последният – 
подготовката на дипломна 
работа. Част от препода-
вателите са утвърдени по 
света архитекти. Един от 
потвърдилите лектори е 
арх. Юхани Палазма. 

От УАСГ имат амби-
цията университетът да 
намери място в първите 
редове не само в национал-
ната рейтингова система, 
а и в международните кла-
сации на архитектурни вис-
ши училища. С обучението 
на английски език се създа-
ват условия да се увеличи 
броят на чуждестранните 
преподаватели и студенти, 
а и българските им колеги 
да получат образование, 
което да повиши тяхната 
конкурентоспособност на 
пазара на труда в ЕС.

Останалите два проек-
та са свързани със стро-
ителната практика и с 
вът решното управление на 
университета. Първият е 
за създаване на европейски 
център за развитие на еко-
логични технологии за без-
изкопна рехабилитация на 
тръбопроводи, а вторият 
– за развитие на стандар-

ти и процедури за управле-
ние на качеството в УАСГ и 
разработване на системи 
за администриране и ин-
формационно обслужване.

Освен дейности по опе-
ративните програми като 
всяко висше училище и УАСГ 
работи по 

научноизследователски 
проекти. 

Те са финансирани 
от субсидията за научна 
дейност и са 13 на брой с 
обща стойност 109 550 
лв. Избрани са с конкурс, а 
одобрените предложения 
станаха ясни на 15 април, 
когато бяха публикувани 
в сайта на УАСГ. Архите-
ктурният факултет и Фа-
култетът по транспортно 
строителство изпълняват 
по два проекта, Геодези-
ческият и Строителният 
факултет – съответно 
един и три. Най-много са 
одобрените дейности в 
Хидротехничес кия факул-
тет – пет. 

Сред някои от по-инте-
ресните проекти са този 
на доц. Николай Рангелов за 
изследване поведението на 
бази на стоманени колони, 
подложени на циклично зна-
копроменливо натоварване. 
Проф. Асен Писарски пък ще 
изготви методически ука-
зания за прилагане на ин-
формационните технологии 
в инвестиционното проек-
тиране на сгради съобразно 
критериите на устойчива-
та архитектура.

Доц. Елена Димитро-
ва ще работи по прило-
жимостта на географски 
информационни системи 
с отворен код и зависи-
мостите между характе-
ристиките на скалните 
материали в България за 
целите на съвременното 
транспортно строител-
ство. Нейният колега проф. 
Коста Младенов ще проучи 
влиянието на пукнатините 
върху динамичното реаги-
ране на механични системи.

AutoCAD  
 ACAD_02 40 .  -  

2014 . 

. . 
 
 

  

AutoCAD  
 ACAD_03 40 . 13.10-28.10 

2014 . 

. . 
 
 

 

MS PowerPoint 
  MSPP_02 20 .  2014 . . .  

  

MS PowerPoint 
  MSPP_03 20 .  2014 . . .  

  

 
   

MS Word 
MSWD_04 30 .  

2014 . 
. .  

  

MS Excel 
   MSEL_01 30 . 08.05-22.05 

2014 . 
. .  

  

MS Excel 
  MSEL_02 30 .  

2014 . 
. .  

  

 
   

 
 

KDNI_02 30 . -  
2014 . 

.  
, 

 
 

RPP_01 18 . 23.01-14.02 
2014 .  

RPP_02 18 . 23.04-22.05 
2014 .  

  
 
  

  
  

 
-

 
 

RPP_03 18 . 23.10-21.11 
2014 . 

. . 
 

  
.  

 

Предстоящи курсове за обучение на преподаватели

Университетът организира 
курсове за преподавателите 
и разработва мултимедийни 
учебници

Ръководството на Университета по 
архитектура, строителство и геодезия 
– София, ви поздравява с настъпващите 
светли християнски празници и ви пожелава 
мир, любов и благоденствие да царят в 
сърцата ви, хармония и благодат да изпълват 
домовете ви и с вяра и надежда да вървите 
устремено към нови, по-светли хоризонти! 

Проф. д-р инж. Красимир Петров
 Ректор на УАСГ

Уважаеми колеги, 

Снимки в. „Строител“
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Георги Сотиров

Голямата вода от ви-
тошките реки тази година 
може и да не дойде, защо-
то снегът е малко, а про-
летните дъждове досега 
бяха доста умерени…Тази 
констатация е само на 
пръв поглед, но тя и никого 
не топли, ако утре небето 
над Витоша стане в оло-
вен цвят. Това разбиране 
се споделя от експертите 
на Столичната община и 
затова през 2014 г. в ней-
ните планове  е предвиде-
но почистването на близо 
50 км речни корита. Това 
сподели кметът Йорданка 
Фандъкова по време на по-
редното инс пектиране на 
състоянието на реките, 
които минават през голе-
мия град.

 Ще допълним, че по-
чистването им е постоян-
на грижа на съответните 
служби в общината, както 
и на районните админи-
страции. Инспекцията и 
извозването на наносите 
и боклуците от реките 
и барите  започна  преди 
два месеца и ще продължи 
през цялото лято. За по-
оперативно разпределение 
на проблемните участъци 
на реките на територия-
та на общината те са 
разделени на 5 зони и има 
5 фирми, които работят 
по тяхното почистване. 
„Контролът се осъщест-
вява от „София Инвест”, 
за да може в края на краи-
щата да се плаща само за 
реално извършена работа”, 
обяснява столичният гра-
доначалник.

През тази година 

за почистването на речни-
те корита има осигурено 
финансиране 

от общинския бюджет 
на стойност 750 хил. лв. и 
около 200 хил. лв. от Меж-
дуведомствената коми-
сия за възстановяване и 
подпомагане към Минис-

терския съвет. „Очакваме 
още около 1 500 000 лв. от 
кабинета, за да можем да 
изпълним цялата задача”, 
убедена е Йорданка Фан-
дъкова. 

 „Други предвидени 
реки за почистване са Пер-
ловската и  Владайската, 
както и всички корита във 
Витошката яка. Водосто-
ците на Околовръстното 
шосе също са под посто-
янно наблюдение. Под кон-
трол е и р. Суходолска в 
някои участъци в Нови Ис-
кър, както и  голяма част 
от реките, които минават 
през селата на областта”, 
обяснява зам.-кметът по 
направление „Зелена сис-
тема, екология и земеполз-
ване” Мария Бояджийска.

Определено има видими 
резултати. Разбира се, 

много по-важна е навре-
менната превенция

на изхвърлянето на 
боклуци в коритата, за-
щото няма как на всеки 
метър по течението да 
се сложи инспектор.

Верни на професионал-
ното си недоверие, ние по-
емаме към другите реки, 
потоци и бари на големия 
град. Започваме от Южния 

парк, и то не случайно. В 
последните години общи-
ната направи много за 
него. Приятно е да се види 
и отношението на сто-
личани. Водата е чиста, 
няма боклуци. Най-вероят-
но това се дължи  на от-
ношението на хората, но и 
на корекцията на самата 
река и канализационните 
решения в новия квартал 
„Кръстова вада” над пар-

ка. Внимателен грижовен 
граждански подход се за-
белязва у столичани то-
гава, когато и от другата 
страна на барикадата, 
разбирай общината,  от-
ношението е адекватно. С 
това се съгласява и сто-
личният кмет.

„Никой не е застрахо-
ван от природни бедствия 
и наводнения, но много 
важно е да предприемаме 
всички възможни мерки за 
превенция. Всички помним, 
че преди 7-8 години кори-
тата на реките приличаха 
на джунгла”, пояснява Йор-
данка Фандъкова. 

Излизайки от корито-
то  на Перловската река, 
ние попадаме в 

цветната феерия  
край  езерото

в далечния край на 
Южния парк, също дело на 
ландшафтните специали-
сти на общината. 

При инспекцията на 
Фандъкова на р. Слатинска 
се срещаме и с Eва Мито-
ва - кмет на четвъртия по 
големина район в София – 
„Подуяне”. Наскоро тя гос-
тува на страниците на 
нашия вестник. В импро-

визиран разговор сега тя 
сподели, че качеството на 
живот на хората в района 
зависи и от „спокойствие-
то” на реките, които пре-
минават през него. 

„Имаме географския 
късмет през района да 
протичат три от по-голе-
мите на София – Слатин-
ска, Владайска и Перлов-
ска. Направихме частична 
корекция на Слатинската 
река, а в момента се про-
ектира нейното продълже-
ние. Сега я почистваме. Но 
не е казано, че една река 
непременно трябва да е с 
коригирано корито, за да 
е безопасна… Основното, 
нашата голяма грижа като 
районна администрация, е 
пресичащите територия-
та ни реки да са отлично 
проводими.”

„Реките са предизвикател-
ство за селата, през които 
минават”, 

твърди инж. Ивайло Па-
нев, който е кмет на сто-
личния район „Кремиковци”. 
Той е завършил УАСГ и въ-
просите, свързани със 
строителството и проек-
тирането, с различните 
геодезически измервания, 
са в кръвта му. Затова на 
питането ми за корекция-
та на р. Лесновска, която 
преминава през „владе-
нията” му, отговорът е 
светкавичен и не се нала-
га той да се рови в справ-
ките. „Дигата, която сега 
правим по протежение на 
тази река, не е коригирана 
и ремонтирана повече от 
50 години… Нашите съ-
граждани много добре си 
спомнят 2005 г., когато на 
5 август укреплението се 
скъса и нанесе материал-

ни щети на жителите на 
Долни Богров и Челопчене 
за над 2 млн. лв.”, припомня 
той.

Разбира се, нашият 
пролетен репортаж не би 
бил пълен, ако не кажем 
няколко думи и за най-пъл-
новодната река, която пре-
минава край София - Искър. 
Големият язовир под Само-
ков, откъдето е основното 
водохващане за мегаполи-
са, е пълен и бентовете 
по-надолу, при Кокаляне и 
Панчарево, са си наред. Ко-
калянското водохващане 
върти турбините и про-
извежда електроенергия, 
а на Панчаревското езеро 
тренират кануисти и кая-
кари.  Красиво е и на двете 
места.

И понеже вече сме на 
територията на столи-
цата и преминаваме по 
Околовръстното шосе, не 
можем да не отчетем 

огромния труд  
на строителите, 

които изградиха кана-
лизационните системи, 
за да бъдат обхванати 
отпадните води на вече 
много големите квартали 
под Витоша... XXI век наис-
тина наложи ново поведе-
ние, което строителният 
бранш изведе като свое 
кредо – инфраструктур-
ните решения водят до 
ръст на цялата икономика 
на страната. Съгласяваме 
се, че въздухът, който ди-
шаме, водата, която пием, 
а и земята, която ни хра-
ни, тук, в плодородното 
Софийско поле, е в полза 
на разбирането, че когато 
Бог е раздавал земните 
благинки, за този регион 
той е бил особено щедър…

Естетизацията на околната среда е обща грижа, 
твърди столичният кмет

Снимки авторът

Йорданка Фандъкова слуша обясненията на изпълнителите

При проверката на Слатинската река

Графитите са навсякъде 

Бистрица – коритата на реките под Витоша са почистени

Укротената река

Чисто е и в столичния Южен парк
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Странни са понякога пъти-
щата на творците. Поредно до-
казателство е житието на арх. 
Георги Овчаров, автор на проек-
та за един от най-известните 
в България медицински компле-
кси – Университетската мно-
гопрофилна болница за активно 
лечение „Царица Йоанна – ИСУЛ”. 
Като приятел и съветник на цар 
Борис III склонява да обсъжда иде-
ята на царицата за медицинско 
заведение, което да обслужва оси-
гурените работници. След 1944 г. 
архитектът е арестуван, но на-
бързо е освободен, за да създаде 
Мавзолея на Георги Димитров.

Болницата е една от първите в 
Европа за осигурени 

През 20-те години на ХХ в. 
Третото българско царство се 
възстановява от войните и бързо 
върви към модернизация. Възник-
ва необходимостта от лечебно 
заведение, което да обслужва 
осигурените работници – нещо, 
което малцина държави в Европа 
са направили. На 18 март 1927 г., 
на 65-ото си заседание, ХХI обик-
новено народно събрание гласува 
и приема закон за построяването 
й в София. Разрешава се на Ми-
нистерството на търговията, 
промишлеността и труда да я из-
гради на стойност до 30 млн. лв. 
На същото ведомство е възложе-
но да купи от Софийската общи-
на подходящо място. Законът е 
обнародван с Указ № 3 на цар Бо-
рис III на 24 март 1927 г. През 1934 
г. в бр. 71 на Държавен вестник е 
публикувано решението на Народ-
ното събрание за увеличаване на 
средствата на 45 млн. лв., а до 
завършването и оборудването й 
със съвременна техника сумата 
достига 65 млн. лв.

Безспорно е, че царица Йоанна, 
давайки името си, става патрон 
на начинанието и това е било 
от изключително значение за за-
вършването на болницата. Архи-
тектурният план е възложен на 
Георги Овчаров – автор на сгради, 
обявени по-късно за паметници на 
културата. Въпреки че всички го 
наричали човек на царя, нищо не 
можело да пречупи професионал-
ните му виждания дори когато 
противоречали на височайшата 
воля. Очевидци разказват, че до-
като проектирал обзавеждането 
на един от летните дворци в 
Евксиноград, княгиня Евдокия се 
опитала да му наложи своя идея. 
Станело ли въпрос за работа, 
архитектът ставал серт и бла-
гият му характер изчезвал без-
следно. Без притеснения отстоял 
позицията си пред княгинята. Ве-
роятно по същия начин са проти-
чали и беседите с царица Йоанна 
за болницата, защото

творецът прилага оригинални 
решения.

Според публикация в „Меди-

цински вестник” първата сгра-
да е с партер и още два етажа. 
Мястото, което е определено да 
се построи болницата, е около 20 
хил. кв. м, от които застроената 
площ е около 6000 кв. м.

Тя е модерно оформена с об-
ширни холове и коридори. Във 
фоайето е поставен бюст на ца-
рица Йоанна, покровителката на 
болницата. Помещенията за опе-
рационните, кабинетите и дори 
тези за кухните са просторни и 
светли, а обзавеждането е по по-
следната дума на техниката. Це-
лият покрив е направен на обшир-
на тераса, на която пациентите 
могат да правят слънчеви и въз-
душни бани. Между другото това 
е оригинално за своето време 
решение на арх. Георги Овчаров, 
който е известен вече със своя 
специфичен подход да съчетава 
органично екстериора и интери-
ора в една сграда. 

На 11 ноември 1936 г. минис-
търът на търговията, промиш-
леността и труда издава запо-
вед за назначаването на лекари 
в Работническа болница „Царица 
Йоанна”. В бр. 59 на Държавен 
вестник от 1937 г. в разпоредба 
са описани условията за одобре-
ние на специалистите, канди-
датстващи за работа. Обаче 
липсва информация за официално-
то откриване на лечебното заве-
дение. Поради това през 2009 г. 
Съветът на директорите и Ме-
дицинският съвет на болницата 
приемат 11 ноември 1936 г. – да-
тата, на която е издадена запо-
ведта, уреждаща назначенията, 
за рождена дата на УМБАЛ „Ца-
рица Йоанна – ИСУЛ”.

По време на Втората светов-
на война лечебното заведение е 
основно място, в което се при-
ютяват пострадали, а прозорли-
востта то да бъде построено до 
железопътна мрежа се оказва от 
изключителна важност за ранени-
те от фронта в последната фаза 
от конфликта.

През годините

Функционирането на Работ-
ническа болница „Царица Йоанна” 
започва поетапно. Тя е завърше-
на окончателно през 1937 г., като 
част от зданието се използва от 
1934 г. за поликлиника, аптека, 
кабинет за рентгенови снимки. 
Първи управител на лечебното 
заведение е д-р М. Станков. Лежа-
що болни се приемат от 1 август 
1938 г. Работата е разделена на 
три отдела – болничен, поликли-

ничен и диспансерен. Ос-
вен това има и зъболечеб-
на поликлиника, рентгенов 
кабинет с физиолечение, 
аптека, добре обзаведена 
лаборатория. Към гръдното 
отделение е придаден про-
тивотуберкулозен диспан-
сер, към кожно-венерологич-
ното – противовенеричен 
диспансер. При акушеро-ги-
некологичното отделение 
има съвещателна станция 
за майки и деца.

На 2 октомври 1950 г. с 
Указ № 528 на Народното 
събрание е основан Инсти-
тутът за специализация и 
усъвършенстване на лека-
рите (ИСУЛ). Той се базира 
изключително върху тери-
торията на Работническа 
болница „Царица Йоанна”. 
Същата година тук се раз-
криват четири катедри – по 
онкология, по ортопедия, по 
стомашно-чревни заболя-
вания и лечебно хранене, по 
болести на обмяната и ен-
докринология. 

На 29 октомври 1990 г. 
се възстановява предишният 
статут на Медицинския факул-
тет – София, и комплексът ста-
ва втора база на Медицинската 
академия. През декември 2007 г. 
наименованието се променя на 
Университетска многопрофилна 
болница за активно лечение „Ца-
рица Йоанна – ИСУЛ”. 

През различните периоди 
сградата е разширявана. Добаве-
ни са редица нови постройки, но 
основният корпус и до днес носи 
почерка на арх. Георги Овчаров.

Още нещо за твореца

Георги Овчаров е единствени-
ят наш архитект философ. Опре-
делението е на неговия приятел 
– художника Илия Бешков. Ако се 
вгледаме в оставените от тво-
реца сгради, ще разберем виж-
данията на надрасъл времето си 

интелектуалец. През двайсетте 
и трийсетте години на миналия 
век идеите му се превъплъщават 
в Агрономическия факултет на 
СУ „Св. Климент Охридски”, Ми-
нистерството на вътрешните 
работи, Военното издателство, 
Държавния музикален театър и 
редица жилищни кооперации. И 
до днес те са едни от най-кра-
сивите постройки в центъра на 
София.

Арх. Овчаров е член на извест-
ния навремето Клуб на интелек-
туалците, покровителстван от 
цар Борис III. В него се запознава с 
арх. Иван Васильов, проф. Алексан-
дър Балабанов, Елин Пелин, проф. 
Андрей Николов и др. Попаднал в 
това обкръжение, получава пър-
вата си по-голяма поръчка – две 
малки жилищни сгради в рези-
денция „Евксиноград”. Авторът 
често ходел на ски с принц Кирил 
и придружавал царя по време на 
лов. Но тези отношения не се ос-
новават на политически прист-
растия. Арх. Овчаров симпатизи-
рал на социалдемократите. Той 
дори отказал да стане министър 
на комуналното стопанство и 
благоустройството в правител-
ството на Богдан Филов. На това 
приятелство не пречел дори фа-
ктът, че съпругата на Овчаров 
– Олга, била с комунистическо 
потекло.

Сред духовните приятели на 
архитекта са Сава Огнянов и 
Константин Щъркелов, с които 
се среща в Мюнхен през студент-
ските си години. Често в дома му 
гостуват Дечко Узунов, Сирак 
Скитник, Илия Бешков, Алексан-
дър Жендов.

След 9 септември 1944 г. 
архитектът е арестуван като 
съветник на цар Борис III. Шест 
месеца лежи в затвора, но не на-
мират сериозна причина, за да го 
подведат под съдебна отговор-
ност. Благодарение и на съпруга-
та му е освободен. Възложено му 
е да направи проекта за Мавзолея 
на Георги Димитров.

Строи я близък на царя 
и автор на Мавзолея на Димитров

Снимки Денис Бучел и архив на болницата

Една от първите в Европа 
болници за осигурени 
работници

Указът за създаването  
на лечебното заведение  
в Държавен вестник

Цар Борис III, вдясно от него стои 
прав Елин Пелин, а арх. Георги 
Овчаров е седнал до царица Йоанна

Функционалността на сградата е доказана през годините Новите части хармонизират с решението на арх. Овчаров
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Стилна стълба може да 
украси интериора. Извив-
ките, отвеждащи високо, 
са много повече от съоръ-
жение, свързващо различ-
ните нива в сградата. Те 
предоставят възможност 
за безкрайната фантазия 
на своя автор. Може би 
защото са се устремили 
някъде нагоре, защото из-
висяват и оставят прос-
транство за въображе-
нието, стълбите са един 
от най-впечатляващите 
архитектурни елементи.

На Стария континент

През вековете европей-
ски майстори са оставили 
свои непреходни памет-
ници. Безспорно спира-
ловидното стълбище на 
Ватиканския музей  е един 
от тях. Изумително кра-
сивото вито съоръжение 
много често се превръща 
в обект на заснемане за-
ради изящните си форми. 
То се намира в една от 
11-те сгради на музея, кои-
то разполагат с общо 5 
грандиозни галерии и 1400 
мащабни зали. Проектиран 
от италианеца Джузепе 
Момо през 1932 г., шедьо-
върът представлява нещо 
между рампа и стълбище 
заради широките си стъ-
пала. Конструкцията му 
се състои от два отделни 
елемента – единият от-
веждащ нагоре, а другият 
– надолу, които заедно об-
разуват двойна спирала. 
Като цяло тази фигура от 
геометрията е любима на 
творците. Тя е използвана 
и при конструирането на 
лале стълбището в рези-
денцията на кралското 
семейство Queen’s House 
в Гринуич, Великобритания.

Архитектурата на  
съоръжението включва 
мотивите на стилизира-
ни цветя при парапетите 
от ковано желязо. Те са 
емблема на семейството 
на Хенриета-Мария дьо 
Бурбон – френска прин-
цеса и кралица на Англия, 
Ирландия и Шотландия 
и съпруга на крал Чарлз I. 
Това е първата на Острова 
геометрична самоносеща 
конструкция. 

Изключителното стъл-
бище в емблематичната за 
град Порто в  Португалия 
книжарница Lello заслужено 
е наречено водно. То напо-
добява два сливащи се реч-
ни потока. Единствено по 

рода си, то представ лява 
конструкция, която след-
ва елегантните форми на 

стъпаловидно разливащи 
се канали, които се сливат 
в една точка. Огромни си-
метрични криви и плавни 
потъвания оформят пое-
тичния силует на шемет-
ното червено стълбище.

Стълбището Um schrei-
bung (Пренаписване) в 
централата на KPMG в 
Мюнхен, Германия, е про-
ектирано от датско-ис-
ландския художник Олафур 
Елиасон и е завършено през 
2004 г. Това невероятно съ-
оръжение не представлява 
само модерен дизайн, а има 
и силно функционално зна-
чение в двора на одитор-
ската фирма. Творецът 
работи в областта на 
скулптурата и мащабните 
инсталации, като експери-

ментира със свойствата 
на светлината, водата, 
дори и температурата на 
въздуха, за да стимулира 
различни преживявания в 
своята публика. Творбите 
му са провокативни, зре-
лищни и запомнящи се.

 И в Новия свят

Европейската тради-
ция в сътворяването на 
сложния и изключително 
атрактивен архитектурен 

елемент е усвоена по блес-
тящ начин в Новия свят. 
Макар в САЩ да са най-

добрите образци, си заслу-
жава да се отбележи твор-
бата на родения в Сидни, 
Австралия, архитект Кен 
Уули. Неговото спирало-

видно стълбище в инсти-
тута Garvan в родния му 
град се е превърнало в си-
ноним на модерна визия и 
се изучава от студентите 
по дизайн и архитектура. 
Невероятната конструк-
ция се издига от партера 
до петия етаж в атриума 
на сградата, като прави 
6 обиколки около оста си. 
Бяло и богато на светлини, 
стълбището има подчер-
тано правилна форма със 
странични парапети от 

хром и стъкло, наподобява-
ща ДНК спирала. И това не 
е случайно. Съоръжението 
е част от изключителна-
та вътрешна архитектура 

на най-големия медицински 
изследователски център в 
Австралия, чиято мисия 
е принос към науката за 
развитието на по-добри 
методи за диагностика, 
лечение и превенция на за-
боляванията. 

Невероятно красиви-
те стълби Tiled Steps в 
Сан Франциско, САЩ, са 
покрити с цветна мозай-
ка. Заслужено са вписани 
в Книгата за световните 
рекорди на Гинес, защото 
конструкцията е и най-
дългата в света от този 
вид. Местната забележи-
телност има 163 дизай-
нерски стъпала, които са 
дело на ирландския керамик 
Ейлин Бар и местната ху-
дожничка Колет Крътчър. 
Над 2000 ръчно изработени 
плочки и 75 000 фрагмента 
от стъкло, матирано огле-
дало и мозайка са вложени 
в този шедьовър. Две годи-
ни и половина упорита ра-
бота са били нужни на ав-
торите, за да реализират 
представения през август 
2005 г. проект.

С т о м а н е н о т о  ч у -
довище в магазина на 
Longchamp в Ню Йорк, 
САЩ, е някакво удивител-

но хрумване. Внушаващи-
те респект стъпала са 
изградени за шест месе-
ца от горещо валцована 
стомана, а теглото на ця-
лата конструкция е 55 т. 
Вълнообразните форми 
се стелят като панделка, 
като при местата, къде-
то се делят и събират, 
образуват пътеки и пло-
щадки.

Старинното стълби-
ще на църквата Loretto в 
Санта Фе, Ню Мексико, 
САЩ, е произведение на 
дърводелското изкуство, 
което през годините уди-
вява с озадачаващата си 
конструкция. Проектът 
му е уникален с това, 
че в него не се разчита 
на централна опора при 
стъпалата и при изграж-
дането му не е използван 
нито един метален пирон.  
Съоръжението е изчисле-
но така, че броят на стъ-
палата  да е точно 33, 
символизиращи Христо-
вата възраст. За изграж-
дането на автентичното 
стълбище неизвестният и 
до днес майстор е използ-
вал дървесина, която не се 
среща никъде в района на 
Санта Фе.

Извивките, отвеждащи високо в изкуството
Ватиканският музей

Грациозните стилизирани 
цветя при парапетите от 
ковано желязо

От стомана, 
но красиви

Дървената 
стълба, 
символизираща 
Христовата 
възраст

Накъде ни води Олафур Елиасон?

Два червени сливащи и разделящи 
се потока в книжарница Lello

Шедьовърът 
от Сидни

Керамичните 
стълби в Сан 
Франциско
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ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Наименование: Изграждане и ремонт на многофункционал-
ни спортни площадки в общинските центрове и покрити плувни 
басейни в тях - пети транш

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

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.

Възложител: Министерство на младе-
жта и спорта

Описание: Извършване на СМР във връз-
ка с ремонта и обновяването на спортни 
обекти и съоръжение в съответните населе-
ни места, с цел реализиране на политиката 
на Министерство на младежта и спорта за 
развитие на масовия спорт в общинските 

центрове на територията на цялата стра-
на. Проектът е част от Публичната инвес-
тиционна програма „Растеж и устойчиво 
развитие на регионите”. Обезпечаването на 
общините със съвременни бази за физическо 
възпитание и спорт, отговарящи на стан-
дартите за развитите региони е предпос-
тавка за постигане на устойчиво развитие.

Oсн. предмет: 45000000 - Строителни и 
монтажни работи 
Прогнозна стойност: 1 965 049 лева
Технически възможности: За доказване 
на техническите възможности и квали-
фикацията си участниците представят 
следните документи 1. списък на стро-
ителните машини и техническото обо-
рудване за изпълнение на обществената 
поръчка - собствено или наето, с доказа-
телства за това; 2. списък на основните 
строителни продукти и полуфабрикати, 
които ще бъдат доставени за изпълнение 
на обществената поръчка; 3. списък на 
инженерно-техническия персонал за оси-
гуряване на техническото ръководство 
при изпълнение на строителството, вкл. 
за осигуряване на контрола на качест-
вото. Списъкът съдържа име, образова-
ние, професионален стаж, квалификация 
и длъжност, която ще изпълнява лицето 
при изпълнение на обществената поръч-
ка; 4. справка за броя на работниците и 
служителите, които ще участват в изпъл-
нението на обществената поръчка, която 
съдържа броя и специалностите на отдел-
ните работници и служители за изпълне-
ние на обекта по видове работи съгласно 
графика за изпълнение; 5. копие на Удос-
товерение за регистрация в Централния 
професионален регистър на Камарата на 
строителите или еквивалентно; 6. доку-
менти за внедрена система за управление 
на качеството и системи за управление 
на околната среда, както и системи за 
управление на здравословните и безопас-
ни условия на труд, сертифицирани по ев-
ропейски стандарт, или еквивалентни на 
тях документи по европейски стандарт 
(например ISO, OHSAS), или еквивалентни 
на тях документи, издадени от независи-
ми лица, акредитирани по съответната 
серия европейски стандарти от Изпълни-

телна агенция „Българска служба за акре-
дитация” или от чуждестранен орган за 
акредитация, който е пълноправен член на 
Европейската организация за акредитация 
(European Cooperation for Accreditation); 7. 
списък на договорите за строителство, 
изпълнени през последните 5 години, от-
носими към предмета на настоящата об-
ществена поръчка, придружен от препо-
ръки за добро изпълнение за най-важните 
строителни обекти; тези препоръки по-
сочват стойността, датата и мястото 
на строителството, както и дали то е из-
пълнено професионално и в съответствие 
с нормативните изисквания. 8. заверен от 
участника препис от валидна застраховка 
„Професионална отговорност”, отговаря-
ща на групата и категорията на предме-
та на настоящата поръчка, съгласно Чл. 
171, ал. 1 от ЗУТ. * В документацията на 
обществената поръчка подробно е описан 
начинът на представяне на документите, 
в случай че участникът е обединение и в 
случай, че се предвижда участие на подиз-
пълнители.
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в месеци: 5
Срок за получаване на документация за 
участие: 15.05.2014 г.  Час: 17:30 
Срок за получаване на оферти или заяв-
ления за участие: 25.05.2014 г.  Час: 17:00
Отваряне на офертите: гр. София, Ми-
нистерство на младежта и спорта, бул. 
„Васил Левски” № 75
Дата: 28.05.2014 г.  Час: 10:30
За контакти: К. Ядкова, А. Нечева, М. Ан-
тонова
Факс: 02 9881662
Адрес: бул. „Васил Левски“ №75
Адрес на възложителя:  h t tp : / /mpes.
government.bg/
Телефон: 02 9300668
E-mail: katya.yadkova@mpes.government.bg
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Ешерихия коли 
в необичайна роля

Страницата 
подготви 
Людмил Митакев

Е ш ери х и я  коли  с а 
бактерии, които в при-
родата произвеждат би-
опокрития. Те живеят в 
общности. Размножават 
се и покриват всякакви 
повърхности, например 
като плаката по зъбите. 
Това го знае всеки биолог. 
Но когато този факт е 
бил използван от изследо-
вателски екип от Маса-

чузетския технологичен 
институт, САЩ, са се 
появили материали, които 
съчетават бактериални 
клетки и нежива материя. 
Ръководителят на еки-
па Тимъти Лу посочва, че 
бъдещите приложения на 
технологията биха могли 
да включват по-ефектив-
ни материали за стро-
ителството и промиш-
леността, например за 
слънчеви панели и свръх-
чувствителни сензори. 

В биофилмите бакте-

риите се организират 
и комуникират помежду 
си по уникален начин, за 
да могат да оцелеят. Те 
имат протеинови влакна, 
с които се захващат за 
повърхностите. Изследо-
вателите програмирали Е. 
коли да произвеждат про-
теини, които се свързват 
с различни неживи молеку-
ли. Като начало те използ-
вали златни наночастици. 
Бактериите интегрирали 
молекули и създали покри-
тие, което функционира 

като електронна верига. 
Получените материали 
имат свойството да про-
веждат електричество и 
да излъчват различна по 
цвят светлина.

Според учените и дру-
ги видове метали и дори 
органични проводници 
на електричество, като 
графена, могат да бъдат 
интегрирани със същия 
метод, а самите биофил-
ми биха могли да произ-
веждат собствени неживи 
материали.

Смартфонът постепенно се превръща в основно 
устройство за организиране и на дома. Ново доказа-
телство за това дадоха изследователите от ком-
панията LG. Те създадоха 10-ватовите светодиодни 
лампи, които могат да светят в различни режими 
и да общуват с телефон или таблет посредством 
Bluetooth или Wi-Fi и специално приложение за Android 
и iOS. Smart Bulb поддържат няколко различни режима 
на работа, включително безопасен, при който освет-
лението се включва при влизане на стопанина вкъщи. 
Крушката може да бъде и будилник. В музикален ре-
жим Smart Bulb свети и гасне в такт на определена 
музика. Тази функция засега е налична само за Android 
устройства. Освен това умните лампи могат и да 
примигват при наличие на входящо обаждане по те-
лефона. Южнокорейският производител уверява, че 
светодиодите имат и 10-годишен експлоатационен 
срок, при условие че светят до 5 часа на денонощие.

Това изобретение трябваше да 
се роди в дъждовна Великобритания, 
сполучливо отбелязват специалис-
тите. Учени от британската На-
ционална лаборатория по физика в 
лондонското предградие Тедингтън 
изобретиха слънчеви панели, които 
работят по-добре в мрачните дни. 
Новият материал, познат като ор-
ганичен фотоволтаик, е по-ефекти-
вен, когато не е изложен на директна 
светлина, така че е особено подхо-
дящ за суровия климат на острова. 
Той е тънък и гъвкав като плат. 
Може да бъде направен във всякакъв 
цвят и да бъде разпечатан на листо-
ве от 3D принтер.

Макар че технологията все още 
е във фаза на разработка, изследова-
телите се надяват в бъдеще да може 
да се поставя върху палта и чанти, 
които ще зареждат мобилни телефо-
ни или лаптопи или ще топлят своя 
собственик. Материалът е толкова 
лек, че може да се монтира на къщи, 
без да е необходимо скъпо укрепване 
на покрива, а на практика ще е неви-
дим и няма да загрозява покривите. 

Автомобилните производители също 
тестват материала, за да проверят 
дали могат да го монтират на покри-
вите на автомобилите, избягвайки 
батериите.

Традиционните слънчеви клетки 
се състоят от полупроводници като 
кристален силиций. Когато върху тях 
падне светлина, част от енергията 
се поглъща и задвижва свободните 
електрони в силиция, които могат 
да бъдат насочени в поток. Новата 
технология използва малки органич-
ни молекули в качеството им на по-
лупроводници, които могат да бъдат 
разтворени в течност и принтирани 
във всякаква форма на 3D принтер.

Учените са установили, че ефек-

тивността на органичните фото-
волтаици е 10% в слънчево време и 
достига 13% при наличие на облаци. 
Те са по-евтини и по-екологични от 
традиционните.

„В скоро време технологията ще 
бъде използвана за потребителска 
електроника, която можете да но-
сите в чантата си, за да заредите 
телефона си например“, обяснява д-р 
Фернандо Кастро – главен изследо-
вател в лабораторията. Макар че 
засега органичните фотоволтаици 
дават наполовина от напрежението 
на традиционните силициеви панели, 
екипът се надява, че ще подобрят 
производителността до няколко  
години. 

Безпилотните летателни апарати (дронове) до-
сега бяха използвани преди всичко за военни цели. Във 
Facebook обаче имат идеята с тяхна помощ да решат 
редица проблеми с безжичния интернет. Компанията 
води преговори за придобиване на американския произ-
водител Titan Аerospace. Ако сделката се осъществи, 
соларните дронове на компанията ще бъдат използвани 
като евтини сателити, които ще летят на височина 
20 км за срок от 5 години. Те ще осигуряват интернет 
в тези части на света, където сега няма наличен дос-
тъп. За разлика от проекта Loon на Google, който ще 
използва балони, дроновете са мултифункционални. Те 
могат да правят метеорологични наблюдения, засне-
мане на земната повърхност и да осъществяват други 
комуникации.

Моделите Solara 50 и 60 ще се издигат през нощта 
с помощта на енергия, съхранена във вградените им 
батерии. След изгрева на слънцето ще генерират и съх-
раняват достатъчно енергия, така че да заемат пред-
видената височина и да останат там за период от 5 го-
дини. По време на тяхната експлоатация няма да бъде 
необходимо да бъдат приземявани или презареждани. 

Когато имаш любимо хоби, е добре да 
го упражняваш при най-добрите условия. 
Тази максима важи и за група сърфисти 
от Ню Хампшър, САЩ. Талантливите 
спортис ти построиха първата подвижна 
сауна в света. Тя може би трябва да се 
нарече бъчвосауна, тъй като е в харак-
терната форма на известния съд от ви-
нарската и пивоварната промишленост. 

Изобретателите обясняват идеята 
си с факта, че за влюбените в сърфа не 
може да има препятствия. Атрактивният 
спорт може да се упражнява дори и в мра-
зовито време, а след това да се отдъхне в 
Surf Sauna, както е кръстена иновацията.

Удобството е авторски проект и за-
сега е произведена само в един екземпляр.

П р а в и т е л -
ствените услуги 
да бъдат достъп-
ни, бързи и ефи-
касни, а жители-
те на Дубай да 
поддържат връз-
ка с публичната 
администрация по 
всяко време и все-
ки ден от година-
та. Това е жела-
нието на шейха Мохамед бин Рашид ал Мактум. Той обяви началото 
на нов проект, който трябва да превърне Дубай в умен град. Ос-
вен това гражданите ще получават и данни за времето, трафика, 
транспорта, здравеопазването и образованието, а също и забавна 
и туристическа информация. Те ще имат достъп до разписанията 
на самолетите и ще могат да правят резервации за ресторанти. 
Това ще стане чрез мрежа от оптични връзки и високоскоростен 
интернет, които ще се превърнат в гръбнака на живота в Дубай. 
Указанията на шейха са планът да се приложи незабавно. Според 
него така градът ще се превърне в една от най-големите в света 
лаборатории за интерактивни правителствени приложения.

Проектът е продължение на програмата за електронно пра-
вителство, започната през октомври 2001 г. С прилагането й ад-
министрацията беше свързана с потребителите на услуги чрез 
специална информационна и комуникационна технология и бяха 
създадени онлайн портали за обслужване.

Монархът е известен и с кампанията за набиране на средства 
за обучение на 1 млн. деца в бедните страни. Тя е част от приноса 
на Дубай за постигане на „Целите на хилядолетието за развитие“ 
за предоставяне на начално образование за всяко дете до 2015 г. 
Размерът на даренията е близо 1 млрд. долара.

Учените се стремят да повишат 
производителността

Бъчвосауната се 
придвижва като фургон
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Дали е само реклама, 
или идват новите мецена-
ти в Италия? Отговорът 
остава по-скоро на заден 
план, защото ползата за 
богатата на историчес-
ки паметници страна е 
безспорна. Близо 1,8 млн. 
евро ще вложи известна-
та компания за луксозни 
стоки „Булгари” в ремонта 
на прочутите Испански 
стълби в италианската 
столица Рим. Фирмата 
прави дарението си след 
апел на правителството, 

което призова частни-
ят сектор да подпомогне 
културната сфера заради 
значително съкратения й 
бюджет през последните 
години. 

„Ремонтът на стъл-
бите, разположени над 
площад „Испания”, е пред-
виден за 2015 г.“, уточни 
кметът на Рим Игнацио 
Марино. Директорът на 
„Булгари” Жан-Кристоф 
Бабен обяви, че реставра-
цията ще бъде специален 
подарък на компанията 
към града по случай нейна-
та 130-годишнина. 

Обновяването на Ко-
лизеума в Рим ще се фи-

нансира от компанията за 
производство на обувки 
„Тодс”. 

За първопроходец и в 
тази кампания трябва да 

бъде обявен известният 
моден дизайнер Карл Лагер-
фелд, който застана начело 
на проекта за реставрира-
не на фонтана „Ди Треви” 

през миналата година. Па-
метникът, който вероятно 
е един от най-разпознава-
емите в Рим, откакто е 
сътворен през 1762 г., ще 

През следващите няколко години 
250 млн. китайски селяни ще се пре-
местят в градовете. За да посрещ-
нат предизвикателството в метропо-
лиите, страната започва да изпълнява 
нов план за мащабно строителство 
на инфраструктура. Кампанията за 
урбанизация предвижда създаването 
на програма за изграждане на транс-
портни мрежи и жилища до 2020 г.

Правителството на Поднебесна-
та империя обещава да направи урба-
низацията ориентирана към човека и 
природата. В по-дългосрочен план ки-
тайското ръководство иска да се сме-
ни моделът на растеж на страната, 
като пренасочи икономиката към сек-
тора на услугите и потреблението. 
Според политиците обаче е необходи-
мо да се насърчават и инвестициите 
в краткосрочен план, за да се гаран-
тира заетостта и политическата 
стабилност. Вътрешното търсене е 
основен стимул за развитие на Китай 
и най-голям потенциал за неговото 
разширяване има в урбанизацията, се 
посочва се в програмните документи. 

В момента около 54% от населе-
нието е в градовете в сравнение с 
80% в развитите и 60% – в развива-
щите се икономики, с които страната 
се сравнява. Правителството планира 
да повиши дела на градските жители 
до 60% към 2020 г. Задачата обаче се 

усложнява, тъй като домакинствата 
от селските райони, които не си оси-
гурят разрешително при премест-
ване, не могат да ползват никакви 
социални услуги, включително нямат 
достъп до здравеопазване, образова-
ние и пенсии. Това означава, че голяма 
част от урбанизацията на Китай към 
днешна дата е обратима – проблем, 
който правителството също се на-
дява да реши с новия план, като на 
тези вътрешни мигранти им се реши 
проблемът с жителството. До 2020 
г. освен това се планира всяко селище 
с над 200 хил. души да бъде свързано 
със стандартни жп линии и скорост-
ни пътища, а всеки град с население 
над 500 хил. души ще разполага и със 
скоростна жп връзка. Предвижда се 
и изграждането на нови летища, за 
да се осигури поне 90% покритие на 
гражданската авиация в Китай. 

Масовата урбанизация на страна-
та е в отговор на лансираната идея 
за „китайската мечта” на председа-
теля на Китай Си Цзинпин. Тя включва 
страната да стане умерено богато 
общество докъм 2020 г., когато е 
100-годишнината на управляваща-
та комунистическа партия, и да се 
превърне в напълно развита страна 
докъм 2049 г., когато е 100-годишни-
ната от обявяването на Народната 
република.

Към модната тен-
денция да се урбанизи-
рат стари промишлени 
зони се присъедини и ав-
стралийският град Сид-
ни. До края на годината 
тук ще започне изпълне-
нието на най-мащабния 
проект в Австралия за 
развитие на градското 
пространство. Пред-
видено е в района Грийн Скуеър да бъдат 
построени 10 нови сгради с височина от 3 
до 28 етажа. 

Първата е проектирана от Koichi Takada 
Architects. Тя е с 20 етажа. Авторите обяс-
няват, че са избрали нетрадиционна форма 
за постройката, за да я превърнат в символ 
на обновения квартал. Сградата ще бъде 
реализирана в рамките на проект за общо 

8 млрд. долара, който предвижда изцяло мо-
дернизиране на бившата индустриална зона. 
Тя ще има 416 апартамента, търговски зони 
и ресторанти на обща площ от 5000 кв. м. 

В рамките на програмата през следва-
щите години управата на града планира да 
вложи около 440 млн. долара за изграждането 
на пътища, канализация, а също и за библио-
тека, площад и парк.

След Абу Даби и Испания ще 
се сдобие с увеселителен парк на 
„Ферари”. Производителите на су-
перболида планират до 2016 г. да 
осъществят идеята си в курорта 
Порт Авентура край Барселона. 
Комплексът ще е разположен на 75 
хил. кв. м. В центъра ще бъде изгра-
ден 5-звезден хотел с 250 стаи. И 
за да не сбърка някой, кой е стро-
ителят, проектантите са решили 
фасадата на сградата да наподо-
бява състезателен автомобил от 
Формула 1.

Общата стойност на проекта е 
100 млн. евро, което е приблизител-
но цената на около 300 автомобила 
от легендарната марка. От упра-
вата на компанията се надяват 
да привлекат в новия парк не само 
любители на Формула 1, но цели се-
мейства, които обичат да се заба-
вляват заедно.

Когато фирмата откри през 
2010 г. първия си увеселителен парк 
в Абу Даби, тя постави рекорд за 
най-бързото скоростно влакче в 
света.

Лондон се е устре-
мил към небесата. В мо-
мента близо 250 сгради 
над 20 етажа вече се 
строят или са плани-
рани за изграждане в 
британската столица. 
Известни архитекти 
от Острова обаче са против масовото строителство 
на небостъргачи. Сред авторитетите, подкрепили ак-
цията, личат имената на Дейвид Чипърфийлд, Дейвид 
Аджайе, Сунанд Прасад, Алисън Бруукс, Раб Бенетс и 
Ерик Пари. Те подписаха петиция до местните власти, 
в която подчертават, че много от одобрените или все 
още в проект здания се вписват грубо в обкръжаващото 
ги пространство. Специалистите уточняват, че не са 
против изграждането на високи сгради, но са убедени, че 
всъщност най-впечатляващите здания в града би тряб-
вало да бъдат проектирани с по-голямо внимание към 
мястото, към дизайна и към цялостното им въздействие 
върху околността. Говорител на кмета Борис Джонсън 
коментира, че специална комисия ще разгледа проектите 
за небостъргачи в Лондон, но според него недоволните 
също би трябвало да се ангажират и да се включат като 
консултанти на компетентните органи.

Наскоро дори принц Чарлз публично коментира, че в 
традициите на Лондон е да се изграждат сгради между 
5 и 8 етажа. Кметът на града обаче защити тезата, че 
на много места има възможност да се построят добри и 
разумно високи жилищни постройки.

След реставрацията 
Лагерфелд обеща и книга за 
фонтаните на Рим

бъде подложен на сериозни 
козметични промени. Ла-
герфелд е главен дизайнер 
на марката „Шанел” и ар-
тистичен директор на из-
вестната луксозна модна 
къща „Фенди”, която е поела 
разноските за реставрация 
на стойност 2,2 млн. евро. 
Работите по монумента 
ще продължат 20 месеца. 
Те включват почистване 
на фонтана, който покрива 
цялата фасада на римския 
Palazzo Poli, заедно с него-
вите статуи на тритони, 
водещи колесницата от 
черупка на мида на бога 
на морето Нептун. Любо-
питно е, че монетите, кои-
то се хвърлят за късмет 
в него, за една година са 
на стойност около 1 млн. 
евро. Всички пари отиват 
за благотворителност и 
са в помощ на нуждаещите 
се в Рим.

Частни компании 
реставрират паметници

Проектантите се надяват сградите да са емблематични за града

Снимка Ренета Николова
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ФИЛМ НА СЕДМИЦАТА

КНИГА НА СЕДМИЦАТА

Фабио Воло е артистичен псевдоним на Фабио 
Бонети – съвременен италиански писател, шоумен, 
радио- и телевизионен водещ, актьор, диджей и пе-
вец. Но може би най-успешното му поприще все пак 
е писателското, защото романите му са неизменно 
на върха на литературните класации, преведени на 
множество езици. Милионните тиражи са съизмери-
ми, а понякога дори надхвърлят тези на Паулу Коелю. 

Наричат го кумир на съвременна Италия, култов 
писател, абониран за бестселъри... Всъщност Фабио 
Воло пише просто за сложните взаимоотношения в 
живота, като спонтанно и непринудено подтиква чи-
тателя да се вгледа в съществуването си и евенту-
ално да промени нещо. В чисто човешките истории 
на неговите герои читателите лесно припознават 
свои преживявания, емоции, копнежи и разочарования.

 „Първите утринни лъчи” е шестата творба на 
Фабио Воло, като за първи път в негов роман по-
вествованието се води от жена. Неудовлетворена 
от живота си и от вялата връзка със своя съпруг, 
Елена започва да се пита дали заслужава да бъде 
щастлива и колко гледни точки трябва да смени, за 
да се почувства на мястото си. В строго програ-
мираното й и монотонно до непоносимост рутинно 
брачно ежедневие обаче внезапно нахлува, неканен и 
нечакан, един страстен, разголващ, неустоим мъжки 
поглед, който помита всички задръжки и я повежда 
на магнетично пътешествие към чувствената на-
слада, опиянението от споделените мигове и тръ-
пнещите тела. Но макар и да отваря врати към нов и 
мечтан свят, понякога свободният избор носи много 
страдание и пътят към вътрешното освобождение 
никак не е лек.

Кристофър Нолан („Ме-
менто”, „Генезис”) бил хвър-
лил око на проекта, преди 
да се захване с Interstellar. 
Тогава става ясно, че с 
„Превъзходство” своя режи-
сьорски дебют ще направи 
Уоли Пфистър – дългогодиш-
ният оператор на лентите 
на Нолан. Първоначалната 
идея е в главната роля да се 
превъплъти Крисчън Бейл, 
но след като преговорите 
пропадат, изборът пада 
върху Джони Деп.

Историята се фокусира 
върху Уил – най-известния 
и доказан учен в областта 
на изкуствения интелект. 

Целта му е да създаде ма-
шина, която да съчетае ин-
телекта и знанията на чо-
вечеството с пълната гама 

емоции, присъщи на хората. 
Крайно противоречивите 
му експерименти го правят 
известен, но същевременно 
го превръщат и в основна 
мишена на антитехноло-
гични екстремисти, които 

са готови на всичко, за да 
го спрат. Той е прострелян 
смъртоносно, но жена му е 
готова на всичко, за да не 
го изгуби, и се заема с нещо, 
което може да промени за-
винаги бъдещето на чове-

чеството – да слее 
съзнанието на Уил 
със суперкомпютър...

„Направихме ог-
ромно проучваме и 
проведохме много 
разговори с учени, 
преди да започнем 
същинската рабо-
та – споделя Уоли 
Пфистър. – Да, това 
е филм, но дълго ко-

ментирахме дали е възмож-
но компютър да притежава 
съзнание и емоции. Отгово-
рът, който получихме, бе, че 
не е въпросът дали, а кога 
това ще се случи.”

Той добавя, че не са ис-
кали да направят просто 
научнофантастичен филм, а 
да засегнат тема, над коя-
то хората да се замислят.

„Ако технологията съ-
ществува в момента и 
трябва да вземете реше-
ние, бихте ли го направили 
за човека, когото обичате? 
Може ли да бъдете женени 
за харддиск?”, пита Джони 
Деп. 

Страницата подготви 
Мартин Динчев

„Нощ на ансамблите” ще открие 
Салона на изкуствата в НДК на 11 
май. Трите най-големи български 
фолклорни състава – „Филип Кутев”, 
„Тракия” и „Пирин”, ще стъпят на 
една сцена, за да премерят сили в 
зала 1 на НДК. 

Националният фолклорен ансам-
бъл „Филип Кутев” е създаден през 
1951 г. от едноименния знаменит 
български композитор. Мисията му 
е да съхрани, възроди и преведе във 
времето огромното многообразие 
на традиционния български фолклор, 
представяйки го чрез автентични, 
обработени или съчинени на базата 
на песни танци, инструментални 
пиеси, обреди и обичаи. С аранжи-
ментите и авторските композиции 
на Филип Кутев и танците на Мар-
гарита Дикова се създава цяла една 
школа, залегнала в изкуството на 
съставите не само в България, но и 
по света. 

Ансамбъл „Тракия” е създаден 
през 1974 г. от именития проф. Ки-
рил Дженев. Неговите спектакли 
представят по неповторим начин 
огромното фолклорно богатство на 
България от всички етнографски об-
ласти, с което покоряват сърцата 
на публиката вече 40 години в над 50 

страни по света. Съществен принос 
за този неувяхващ заряд и младеж-
ко излъчване на състава винаги са 
имали и изпълнителите, които са 
настоящи студенти или вече завър-
шили специалисти от Академията 
за музикално и танцово изкуство в 
Пловдив.

„Пирин” е един от най-известни-
те български фолклорни ансамбли, 
посланици на българското народно 
изкуство по света. Създаден през 
1954 г., той е изнесъл над 7000 кон-
церта пред повече от 6 млн. зрители 
и слушатели у нас и в над 60 страни 
в целия свят. В своята творческа 
биография и репертоар съставът 
има над 400 заглавия от песни, ор-
кестрови пиеси, музика за хор и тан-
цови постановки. Множество негови 

записи се пазят в златните фондове 
на БНР, БНТ и др.

В „Нощ на ансамблите” всеки от 
трите състава ще представи своя 
програма, а на финала публиката ще 
се наслади на всички участници за-
едно в едно общо хоро – надиграване. 
На сцената ще стъпят повече от 
150 души – танцьори, певци и музи-
канти, които ще сменят най-раз-
лични костюми от всички фолклорни 
области на България. 

Това е първото събиране на три-
те ансамбъла в един спектакъл за 
„последните сто години”, споделя 
проф. Елена Кутева – директор на 
„Филип Кутев”. 

Билетите за събитието са в 
продажба в мрежата на Ticketportal 
на цени между 8 и 20 лв.

Той ще бъде много различен от последните две творби 
на бандата, твърди Мат Белами

Muse разкриха, че планират да за-
почнат работа по следващия си албум 
през май. Барабанистът на англичани-
те Дом Хауърд заяви, че на Coachella е 

последното им фестивално участие, 
на което те промотират шестия си 
студиен проект The 2nd Law. 

„През май се завръщаме във Ве-

Трите най-големи български фолклорни състава 
ще премерят сили в зала 1 на НДК

ликобритания и ще започнем работа 
по някои нови неща... Ако успеем да 
извадим нещо през тази година, ще 
бъде страхотно, но дори и да не ста-
не, догодина определено ще имате 
нов материал от Muse”, каза инстру-
менталистът. 

По време на изпълнението си на 
калифорнийския фест британска-
та банда направи кавър на Lithium 
на Nirvana и по този повод Хауърд 
сподели, че гръндж иконите са има-
ли изключително влияние върху него 
и колегите му, докато са растели. 
„Nirvana бяха една от основните при-
чини да хванем инструменти в ръце 
и да основем своя собствена група. 
Мисля, че същото важи за милиони 
хора по целия свят. Всички в групата 
ги обичаме, те бяха от бандите, кои-
то ни събраха заедно и ни направиха 
приятели”, допълва Дом. 

Фронтменът на Muse Мат Бела-
ми пък от своя страна също повдигна 

завесата около предсто-
ящия проект: „Всъщност 
аз написах някои добри 
парчета. Все още не сме 
имали възможността да 
ги посвирим обаче... Имам 
усещането, че следващият 

албум ще запрати надале-
че това, с което експери-
ментирахме в последните 
си две творби. Говоря за 
неща като електронно, 
симфонично и оркестрално 
звучене...”
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Светослав Загорски

Всички континенти 
изобилстват от краси-
ви столици, но само една 
е световният център 
на  виното –  красиви-
ят френски град Бордо. 
Кръстен на едноименна-
та марка червено вино, 
която има милиарди по-
читатели по света, се-
лището е истински ар-
хитектурен шедьовър, 
разположен в Югозападна 
Франция в непосредстве-
на близост до Атланти-
ческото крайбрежие. Тук 
климатът е изключител-
но мек през цялата годи-
на, а слънцето – щедро, 
но не изгарящо. Затова 
Бордо е един от най-до-
брите градове за жи-
веене в света и място, 
където се прави едно от 
най-качествените вина.

С  кола  до  него  от 
София са около 2400 км, 
като пътят минава през 
Венеция, Верона, Милано 
и Лион. Трябва да отбеле-
жим обаче, че това и един 
от най-скъпите маршру-
ти с автомобил в Европа, 
с пътни такси, надхвърля-
щи 200 евро. Но парите и 
пътешествието опреде-
лено си заслужават, осо-
бено през юли, когато е 
Фестивалът на виното.

Бордо е център на ре-
гион Аквитания и е дре-
вен пристанищен град, 
разположил се на двата 
бряга на р. Гарона, но с 
достъп до океана. Освен 
че е може би най-извест-
ният лозарски регион в 
света, той има и много 
богата история, за коя-
то свидетелстват архи-
тектурните постройки 
и паметници, които са 
включени от ЮНЕСКО в 
списъка на Световното 
културно наследство.

Известен е като Мал-
кия Париж, защото след 
френската столица се 
подрежда на второ мяс-
то по брой защитени 
сгради. А по красота не-
говият исторически цен-
тър по нищо не отстъпва 
на този във френската 
столица. Бордо и Париж 
отдавна са съперници в 
областта на архитекту-
рата. Затова противно 
на логиката и традиция-
та, този път ще започ-
нем направо обиколката 
си из красивия град, а 
впоследствие ще се за-
познаем с историята му, 
свързана неразривно с 
виното.

Бордо влиза в прес-
т и ж н и я  с п и с ъ к  н а  
ЮНЕСКО най-вече заради 

историческия си център 
– Лунното пристанище, 

който е приет за „из-
ключителен градски и 

архитектурен ансамбъл, 
създаден по времето на 
Просвещението”.

Най-красивите сгради 
са от XVIII в. – златната 
ера за региона. 

В знак на благодар-
ност, заради огромните 
приходи, които Бордо носи 
на империята от търго-
вията с роби, през 1810 г. 
Наполеон Бонапарт по-
ръчва изграждането на 
каменен мост над р. Гаро-
на със 17 арки, които да 
съответстват на 17-те 

букви от името му. Стро-
ителството на „Сент 
Пиер” приключва чак през 
1863 г., а дотогава дви-
жението през Гарона се 
извършва по железния 
мост „Сент Жан”. Той е 
издигнат между 1858 г. и 
1860 г. и досега е една от 
най-натоварените пътни 
артерии в града. Постро-
ен е под ръководството 
на Гюстав Айфел – авто-
ра на едноименната кула 
в Париж.

Градоначалници и архи-
текти влагат пълни сили 
и средства в уникален 
ансамбъл от класицизъм 
и неокласицизъм и пре-
връщат пристанищното 
селище в център на хума-
низма и културата, в мяс-
то за обмен на духовни 
идеали. Неслучайно в на-
чалото на 80-те години на 
XIX в. Виктор Юго възкли-
ква: „Вземете Версай, до-
бавете към него Антвер-
пен и ще получите Бордо”.

Тогава в центъра и 
около пристанището са 

вдигнати около 5000 нови 
сгради. Строителството 
се извършва по лична за-
повед на Наполеон III, кой-
то отпуска много пари. 

Със своите 1810 хек-
тара Лунното приста-
нище в Бордо е най-голе-
мият обект в списъка на 
ЮНЕСКО. В него влизат 
347 паметника, три църк-
ви и 150 хектара площ, 
разположени в центъра. 
Това означава, че всички 
те са защитени и са под 
егидата на световната 
организация. 

Може би най-значими-
ят символ на града е

 Водното огледало 

на магнетичния пло-
щад „Де ла Бурсе”  от 
XVIII в. Отразявайки се 
във водата му, архите-
ктурните постройки на 
Бордо от същия период 
изглеждат сякаш са не 
само на земята, но и над 
нея. Вдъхновението на 
Просвещението личи във 

всяка сграда от стария 
град. Класическите и нео-
класическите постройки 
си хармонират и прида-
ват цялостен и завършен 
вид на града. Резултатът 
е ансамбъл, който кара 
човек да се чувства ед-
новременно смирен и за-
реден с енергия.

И м а  и  м н оже с т в о 
сгради, издигнати далеч 
преди XVIII в. Сред тях са 
и трите храма, намиращи 
се на пътя на пилигрими-
те до Сантяго де Кампо-
стела – „Свети Андре”, 
„Свети Михаил” и „Свети 
Сорен”. Църквата „Свети 
Андре” е известна и като 
катедралата на Бордо. 
Тя е построена в готиче-
ски стил в периода XII в.- 
XVI в. и се издига в небе-
то над Стария град като 
каменна стража.

Базиликата на „Свети 
Михаил” е построена по-
късно от катедралата -  
през XIV в., но има подобна 
готическа архитектура. 
Най-голям интерес пре-

дизвиква камбанарията й, 
която е висока 114 м.

Църквата „Свети Со-
рен” е най-старата. Тя е 
реплика на намиралия се 
тук през VI в. храм. 

В  Бордо се  откро-
яват още сградата на 
кметството, която е от 
XVIII в., и Музеят на изящ-
ните изкуства, в който 
са изложени творби на 
най-известните холанд-
ски художници. Истински 
шедьовър на архитекту-
рата е обширната улица 
„Еспланд де Кенконс” с 

Паметника  
на жирондинците,

к а к т о  и  д ъ л г а т а 

1,2 км изцяло пешеходна 
търговска улица „Сент 
Катрин”. Непременно се 
разходете и през площад 
„Плас дю Парлеман”.

Въпреки че е един от 
културните паметни-
ци на Франция, Бордо в 
никакъв случай не може 
да се нарече остарял. 
Напротив, днес той е 
модерен индустриален 
град, населяван от около 
250 000 жители. Той е в 
процес на непрекъснато 
разрастване, тъй като е 
изключително добро мяс-
то за живеене. А като 
световна столица на 
виното донася приходи 
за около 14,5 млрд. евро 
всяка година.

Тук се провежда еже-
годно най-големият па-
наир на виното в света 
- Вин експо. 

Традициите на отра-
съла са започнали още 
през VI I I  в. ,  но истин-
ският подем настъпва 
през XVII в., след като 
холандски инженери пре-

сушават блатата в об-
ластта Медок. Първият 
известен винопроизво-
дител в региона обаче е 
римският поет Аусоний, 
който е живял през IV в. в 
района на днешния град. 
Chateau Ausone от Сент 
Емилион е кръстено на 
него. 

Изчислено е, че всеки 
четири от пет бутил-
ки в Бордо са с червено 
вино. Затова сред ту-
ристическите атракции 
е и 

обиколка на стоте  
винарни,

произвеждащи Бордо-
ле Шато, на която освен 

да разгледате и проучи-
те технологията на пра-
вене на вино, можете да 
дегустирате и различни-
те сортове.

Най-голям разцвет 
Бордо постига през XI и 
XII в., когато царят мир 
и спокойствие. Това е 
периодът, в който про-
изводството и търго-
вията бележат изклю-
чителен  напредък,  а 
селището се превръща 
в главно пристанище в 
региона, измествайки 
по значимост разполо-
женото на север Ла Ро-
шел. Тогава започва и 
масовото производство 
на вино, което колкото 
и да е парадоксално, се 
превръща в ежедневен 
утолител на жаждата 
на местното население, 
защото питейната вода 
е с много лошо качество. 
Тъй като Бордо е бил в 
продължение на три века 
под протекционистична-
та политика на Англия, 
британското влияние 
има дълбоки корени в 
града. 

Ако сте включили в 
списъка си за следва-
щи пътувания и Бордо, 
не забравяйте, че около 
него има още много ин-
тересни кътчета за раз-
глеждане. Градът играе 
ролята на преддверие 
към винарските области 
като Медок и Сотерн. 
Особено очарователно е 
средновековното градче 
Сент Емилион, в което 
можете да поспрете за 
по-дълго време.

Водното огледало на площад „Де ла Бурсе”

Църквата „Свети Михаил” Мостът на Наполен – 
„Сент Пиер”

Едно от красивите стари 
шата около града

Главната порта към Стария град
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Construction of South 
Stream may begin in June 

BGN 22 million to be 
invested in renovation  
of ports 

The construction of South Stream is expected to 
begin in June. That became clear from the statement of 
Igor Elkin, executive director of South Stream AD during 
a roundtable-discussion, at which were discussed the 
benefits for Bulgaria and Europe from construction of 
the gas pipeline. Currently in the process of entry into 
force are detailed plans - plot plans for municipalities 
to pass the way. The tender for contractor has not yet 
completed and the company declined to comment which 
companies are involved. Procedures for agreement 
with the owners of lands that the pipes will pass are 
underway. Valuation of the properties will be made by 
independent experts. 

According to Elkin, South Stream is a logical 
extension of the Nord Stream, as the project is aimed 
at strengthening the energy security of the Southeastern 
European countries. The total length of the pipeline is 
2,300 km and its capacity is 63 billion cubic meters. The 
track which will pass through Bulgaria has a length of 
535.7 km and the starting point is at Cape Galata. 

Eng. Yovev, more than half 
a year you take the post of ex-
ecutive director of the Geode-
sy, Cartography and Cadaster 
Agency. What is currently the 
state of the cadaster and what 
has changed in the past six 
months?

The cadastral map cov-
ers 18.5% of the country terri-
tory. The collected information 
covers 6,332,173 properties, 
which is about 30% of all in the 
country. In the cadaster are 
included regional cities (ex-
cluding Sofia where are taken 
16 of the total 24 regions), 97 
cities – municipal centers, and 
528 other towns and areas with 
developed property and invest-
ment markets, including also the 
Black Sea coast and the moun-

tain resorts. Since 2001 to the 
moment for the process financ-
ing have been provided BGN 
79 million. The revenues that 
the Geodesy, Cartography and 
Cadaster Agency submitted to 
the state budget for the period 
2005 – 2013 amounted to BGN 
114 million and only for 2013 
they are BGN 18 million. I want 
to emphasize that the costs of 
developing a cadastral map of a 
territory are reimbursed by fees 
from services for an average du-
ration of two to three years. All 
services provided by the Agency 
are 100% electronic. Their num-
ber is over 70, and hard copies 
are in the past for us. 

18.5% sounds little over the 
years of the agency existence. 
But actually we have covered 

all regional cities and locations 
where there is high demand for 
real estate because this means 
that more money will flow to us. 
Making a cadaster is an expen-
sive process that is why we are 
looking for a way to provide re-
ceipts. Unfortunately, the state 
has not allocated funds for cre-
ation of the map for four years. 
Since then the scope of the 

cadaster has not expanded, we 
did not even fulfil the commit-
ments we had under the Black 
Sea Coast Spatial Planning Act 
for making specialized maps. 

For 2014 are provided BGN 
10 million earmarked funds 
from the state budget. I hope we 
will absorb them fully in accord-
ance with the objectives without 
compromising the quality. 

Eng. Valentin Yovev, Executive Director of Geodesy, Cartography and Cadaster Agency: 

Eli Milusheva, Director of MA of OP “Competitiveness”:

is aimed at construction 
Mrs. Milusheva, OP “Competitive-

ness” is one of the key programs for 
Bulgarian business. What conclusion 
will you make about the previous pro-
gramming period? How much funds are 
spent on it? 

As of 31 March 2014 the agreed money 
under OP “Competitiveness” is BGN 2.362 
billion – 104% of the program budget, the 
paid funds are BGN 1.415 billion, or 62% of 
its resources, the certified are BGN 1.335 
billion, which is 59%.

During the previous programming period 
we faced a lot of challenges, which we did 
successfully. Barriers, associated with un-
even planning and bidding procedures for 
the grant, late termination of outstanding 
projects by beneficiaries and retention of 
funds, were overcome. Actions have been 
taken to speed up work on the program in 
implementation of the projects by institu-
tional beneficiaries. 

What are the most important projects 
funded under the program?

All suggestions and procedures are 
important in nature. Their implementation 
leads to stimulating the economy, knowl-
edge and innovation, development of com-
petitive enterprises, increasing investment 
and export and creating a favorable busi-
ness environment. 

If you need to highlight a few of them, 
in the first place should be mentioned the 
initiative JEREMIE, for the implementation of 
which are allocated nearly 1/4 of the pro-
gram funds. Its main objective is to improve 
the access to money of small and medium 
enterprises through a variety of mecha-
nisms for financial engineering. A balanced 
combination of debt and equity capital is 
provided. Currently under JEREMIE work six 
different types of financial instruments. 

Another project is “Sofia Tech Park” 
(STP) – the first of its scale in the country, 

focused on the development of innovation, 
technology and science. Its aim is to create 
a physical and virtual environment, in which 
ideas with broad applicability face support 
and opportunities for practical implementa-
tion. On focus are information and commu-
nication technology, natural sciences and 
green energy. “Sofia Tech Park” was con-
ceived as an incubator in which research 
findings with mentoring from business to 
form products and technologies useful for 
everyone. The project supports the develop-
ment of knowledge economy.

Nearly BGN 22 million will be invested in Bulgarian 
sea and river ports by the end of the year. This provides 
the investment program of State Enterprise “Port 
Infrastructure” (SEPI) for 2014. The biggest project in it is 
restoration of the trestle in Shabla. Estimated funds for the 
site amount to BGN 6,350,000. Of these BGN 6,200,000 
are for engineering activities and the remaining BGN 
150,000 – for construction supervision.  

The project for port facility at Cape Shabla is essential 
for the control, utilization and development of coastal 
areas. The site is significant also in terms of the economic 
interests of the state in relation to the upcoming projects 
for exploration and extraction of natural resources. 
The trestle was completed in 1969. It was intended for 
prospecting, exploration and production of oil and gas 
from the Tyulenovsko field. Later, due to ineffectiveness, 
this activity was discontinued. The site became a base of 
specialized research institutes of the sea. 

By decision of the Council of Ministers (CoM) №536 of 
30 July 2003 the offshore platform is included in the fixed 
assets that are available to “Exploration and production 
of oil and gas” AD with responsibility for operation and 
maintenance. 

Currently the facility is unusable due to the extremely 
poor condition. The structure is with completely rotten and 
rusted metal parts, torn elements and partial and complete 
destructions. This requires research and a detailed 
technical analysis of the actual condition of the site, as 
well as survey of the adjoining sea and coastline and 
clarifying the status of the territory. Putting into operation 
will be possible after its complete reconstruction. 

UACEG. Their arguments are 
grouped into several areas – 
economic efficiency, ecology, 
seismicity of the area, road 
and fire safety, term of con-

struction and expensive main-
tenance. According to profes-
sional organizations, all these 
issues should be carefully 
considered and discussed 

with the people and the gov-
ernment. 

The opinion of the organi-
zations was presented at a 
press conference. It was at-
tended by Dr. Nikolay Ivanov, 
Chairman of BBARS, Eng. 
Ivan Boykov, Executive Direc-
tor of BCC, Eng. Pavel Diko-
vski, Chairman of BBCR, Eng. 
Todor Todorov, Executive Di-
rector of AREC, Prof. Dr. Eng. 
Rumen Milanov, member of 
the board of BBARS, Kiril An-
gelov, seismologist, Prof. Dr. 
Eng. Ivan Trifonov, member 
of BBARS and Eng. Kostadin 
Taushanov, member of the 
board of AREC. 

“The question whether 
alternatives for the tunnel 
Krupnik- Kresna are possible 
should be put for discussion. 
We are interested to choose 

Experts want an alternative 
to the Kresna Gorge Tunnel 

Construction of a 15-km 
tunnel at Kresna is impracti-
cal, unrealistic and not eco-
nomically grounded.  Lot 3.2 
Krupnik – Kresna of Struma 
motorway should be recon-
sidered and taken a better al-
ternative for the track. Around 
this opinion agreed Bulgar-
ian Construction Chamber 
(BCC), Bulgarian Branch 
Chamber “Roads” (BBCR), 
Bulgarian Branch Association 
“Road Safety” (BBARS), As-
sociation of Road Engineers 
and Consultants (AREC), De-
partment “Roads” to Faculty of 
Transportation Engineering at 

the most economical and 
most effective solution to pass 
through the Kresna Gorge, so 
as to serve the needs of so-
ciety. Whatever the final deci-
sion, it must comply with the 
laws in the country and protect 
the environment,” said Eng. 
Ivan Boykov. 

 “The indicative amount 
for design and construction 
of Lot 3.2 is BGN 1.1 billion. 
Experience shows that these 
funds will certainly not be 
enough and most likely the 
final investment will exceed 
BGN 1.5 billion. Another im-
portant topic is that the term 
for construction of such a 
facility would not be shorter 
than 8 – 10 years and quite 
likely more. This creates a 
risk that we fail to imple-
ment the project in the cur-
rent programming period and 
eventually to be taken by the 
budget,” explained Dr. Nikolay 
Ivanov. “If possible to find an 
alternative that would meet 
all the expectations, we will 
reduce not only the value but 
also the deadlines for con-
struction. With the money 
saved can be supported dif-
ferent areas in the country, 
which will wake up the econ-
omy,” he said.
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Тенис

Футбол

Бокс

Страницата подготви 
Теодор Николов

Държавното дружество „Ака-
демика 2011” обяви обществена 
поръчка за избор на изпълнител  за 
основен ремонт на Зимния дворец 
на спорта. Малко над 40,8 млн. лв. 
без ДДС се очак ва да струва той. 
Кандидат-изпълнителите могат да 
подават оферти до 26 май. Пред-
ложенията ще бъдат отворени на 
следващия ден. Изпълнителят ще 

трябва да осъществи необхо-
димото проектиране, строи-
телно-монтажните работи и 
авторския надзор при ремон-
тите.

В края на февруари прави-
телството увеличи капитала 
на „Академика 2011” ЕАД с 35 
млн. лв. заради предстоя щия 
ремонт на Зимния дворец. 
Останалите средства ще 
бъдат отпуснати догодина.

Обновяването на сградата беше 

включено в приоритетите на спорт-
ното министерство и попадна и в 
програмата на кабинета. Той иска да подобри рекорда за 

най-дълго притежание на световната 
титла в тежка категория

Световният шампион по бокс в тежка кате-
гория във версиите IBF, IBO, WBA и WBO Владимир 
Кличко заяви, че планира да продължи спортната 
си кариера поне още 10 години.

Пред германския вестник „Ди Велт” украине-
цът подчерта, че се стреми да подобри рекорда 
на американеца Джо Луис по продължителност на 
притежанието на титлата в тежка категория. 
Луис държи пояса в продължение на 12 години, в 
периода между 1937 и 1949 г. Към момента Кли-
чко е на 38 години и за да подобри постижението, 
той ще трябва да не допуска загуба още 4 години. 
Украинецът не е губил мач в последните 10 годи-
ни от своята кариера, като спечели първата си 
титла през 2006 г.

„Скоро навърших 38 години, но това е просто 
едно число. Все още не съм се наситил на бокса 
и сега съм по-силен от всякога. Преди няколко го-
дини мислех, че вече няма на къде да се развия по-
вече, но мисията все още не е приключила. Искам 
да се боксирам още 10 години. Мисля, че комбина-
цията от опит, физически способности, техники 
и тактики ми позволява да бъда добър боксьор.”

Следващият мач на Кличко ще се проведе на 
26 април в Оберхаузен. Негов противник ще е ав-
стралиецът Алекс Леапай.

Баскетболният специалист Константин Папазов заяви, че очаква препъл-
нен стадион „Васил Левски“ по време на приятелския мач на „Левски“ с итали-
анския „Лацио“ на 23 май. Той добави през сълзи, че би бил много разочарован, 
ако някоя от легендите на клуба не присъства на честванията. 

Папазов поясни, че в програмата по честванията ще има мач между фено-
вете и отбора, победил ЦСКА със 7:1 през 1994 г. На самия двубой с „Лацио“ 
ще има забавни скечове, като  специален гост ще е Краси Радков. Според 
баскетболния спец варианти за противници в празничния приятелски мач са 
били отбори като „Фиорентина“, „Атлетико Мадрид“ и „Бенфика“. Има голяма 
възможност обаче „Атлетико“ да играе финал на Шампионската лига на 24 
май, докато от „Бенфика“ са настоявали за по-ранна дата. Изборът на „Ла-
цио“ е бил свързан и с желанието на феновете, които изрично са предпочели 
римския гранд. 

Най-добрият български тенисист Григор Ди-
митров отчете спад в класирането си в светов-
ната ранглиста. Той е слязъл с две места надолу 
от рекордното си 14-о място и вече е 16-и с 2040 
точки в своя актив. Това се дължи на отпадането 
му от осминафиналната фаза на „Мастърс“ тур-
нира в Монте Карло. Хасковлията ще може да си 
върне позициите след участието си в турнира в 
Букурещ през тази седмица, където е поставен 
на първо място в основната схема.

Убедителен лидер в класацията на ATP все 
още е Рафаел Надал с актив от 13 310 точки, ос-
тавяйки далеч зад себе си втория Новак Джоко-
вич, който има 11 040 точки.

Отборите на „Атле-
тико“ (Мадрид) и „Чел-
си“ завършиха при нуле-
во равенство първата 
полуфинална среща от 
тазгодишното издание 
на Шампионската лига. 
Двубоят на „Калдерон” за-
почна с натиск на домаки-
ните, но възпитаниците 
на Жозе Моуриньо бяха 
безкомпромисни в дефан-
зивен план и не позволиха 
„дюшекчиите” да наложат 
стила си на игра. В среда-

та на първото полувреме 
стражът на лондончани 
Петър Чех получи конту-
зия и се наложи да бъде 
принудително заменен. 

До края на частта испан-
ците опитаха да застра-
шат вратата на Швар-
цер, но без резултат.

Второто полувреме 

Освен това 
„Локомотив“ ще 

трябва да плати 
глоба от  
10 000 лв.

Дисциплинарната 
комисия към Българския футболен съюз наложи тежки 
наказания на пловдивския „Локомотив“. „Смърфовете” 
са наказани с лишаване от публика за три мача, което 
важи за всичките им домакинства до края на сезона. 
Причина е поведението на феновете по време на пло-
вдивското дерби от последния кръг на българското пър-
венство, което доведе до прекратяване на срещата от 
страна на главния съдия Георги Кабаков.

Освен това „Локомотив“ ще трябва да плати глоба 
от 10 000 лв., докато за „Ботев“ санкцията е в размер 
на 5000 лв.

Столичните „Левски“ и ЦСКА също бяха наказани със 
санкции в общ размер на 10 000 лв. Освен това двата 
клуба ще трябва да заплатят щетите, нанесени от фе-
новете на Националния стадион „Васил Левски".

Ръководство-
то  на  шампи -
она  на  Англи я 
„ М а н ч е с т ъ р 
Юнайтед“ увол-
ни Дейвид Мойс. 
5 0 - годишни ят 
шотландец за-
стана начело на „червените дяволи“ през юни 2013 г., но 
под негово управление тимът записа серия разочарова-
щи резултати.

Отборът отпадна от Шампионската лига, а във 
временното класиране на Висшата лига заема седмото 
място четири кръга пред края. Наследникът на Сър Алекс 
Фъргюсън подписа договор за 6 години, но одисеята му на 
„Олд Трафорд“ приключи едва 10 месеца след подписа му.

„Клубът иска да изрази своята благодарност за упо-
ритата работа, честността и почтеността, с които 
той заемаше поста”, обявиха от „Юнайтед” на официал-
ната си страница.

Според местния „Дейли мейл“ Райън Гигс ще застане 
начело на тима до края на сезона.

Възпитаниците на 
Моуриньо играха 
прагматично и 
разумно, развръзката 
остава за реванша

също започна с натиск на 
„Атлетико”, но централни-
те защитници на „Челси“ 
неутрализираха най-опас-
ното оръжие на домакини-
те - Диего Коста. До края 
на двубоя „сините” приеха 
играта в собствената си 
половина, а влезлият като 
резерва Арда Туран създа-
де няколко опасни голови 
положения, но до попадение 
така и не се стигна.

Главният съдия Йонас 
Ериксон от Швеция показа 
общо пет жълти картона в 
мача. Реваншът е на 30 ап-
рил на „Стамфорд Бридж” в 
Лондон.

Тити Папазов: 
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Област Перник

Финалистите от „Аз мога да 
строя“ се срещат в Пловдив

Любителите на романтиката ги предпочитат

Людмил Митакев

В тези влакове време-
то сякаш е спряло. Като 
малки замъци на колела, те 
предлагат романтично пъ-
тешествие. И са толкова 
любими, че ги има на всички 
континенти по планетата.

Удивителна комбинация 
от минало и съвременен 
комфорт

От Кейптаун в Южна 
Африка до Кайро в Египет 
днес се стига за часове 
със самолет. Но който не 
иска да е като другите, ще 
предпочете един от най-
разкошните влакове в све-
та - „Гордостта на Африка”. 
Антиката от златното 
време на пътешествията 
с жп транспорт предлага 
лукс кабини само за... 52 500 
долара на човек. Иначе тук 
има всякакви екстри – вана, 
разкошен ресторант с 
местни ястия и южноаф-
риканско вино, интернет… 
Само че използването на 
мобилни телефони, ноутбук 
и други технически джаджи 
е разрешено единствено в 
собствения апартамент, за 
да не се пречи на другите.

През Сибир  
със „Златния орел”

Необятните простори 
на Сибир са били преодо-
лявани трудно през векове-
те. По осеяното с история 
трасе може да се премине 
с много лукс със „Златния 
орел”. Само за 15 495 дола-
ра ще спите във вагона на 
руските императори и ще 
стигнете от Москва до 
Владивосток по Трансси-
бирската жп линия. Компа-
нията, която стопанисва 
влака, предлага и специал-
ни експедиции по Пътя на 
коприната до Китай или до 
Арктика и Крим. 

Класиката

И все пак един влак ще 
си остане в историята 
като шедьовър. Овековечен 
е от Агата Кристи в кри-
миналния й роман „Убийство 
в Ориент експрес”, а го 
създава компанията Venice 
Simplon-Orient-Express. За 
баща на легендата се счи-
та белгиецът Жорж Нагел-
макерс. Първото пътуване  
на „Ориент експрес“ между 
Париж и Истанбул започ-
ва на 4 октомври 1883 г. 

По различно време той е 
бил ползван от император 
Франц Йосиф, кралица Ели-
забет II, султан Абдул Азис, 
писателя Оноре дьо Балзак, 
президента Шарл дьо Гол и 
други знаменитости. 

Както в миналото, така 
и в наши дни жп линията 
преминава и през Русе и 
Варна. Преодоляването на 
разстоянието от Париж 
през Будапеща и Букурещ до 
Истанбул трае шест дни и 
пет нощи.

Експресът е известен и 
с трасето между Лондон и 
Венеция. Първото пътуване 
е на  25 май 1982 г., когато 
сред пасажерите е англий-
ското кралско семейство, 
придружено от плеяда из-
вестни личности. Сега ва-
гоните в стил арт деко са 
реставрирани и предлагат 
тридневно романтично пре-
живяване от Лондон през 
Париж до града на дожите 
за билет с минимална цена 
от 3140 долара.

Има ги и в Индия, Канада, 
Австралия…

В л а к ъ т  R o c k y 
Mountaineer, част от Ка-
надските тихоокеански 

жп линии, свързва провин-
циите Британска Колумбия 
и Албърта през Скалисти-
те планини и Националния 
парк „Банф“ покрай езерото 
Люис. На времето с него са 
пътували златотърсачи-
те. Сега от верандата на 

втория етаж през стъкле-
ния покрив могат да се раз-
глеждат местните забеле-
жителности, дали повод на 
ЮНЕСКО да ги признае за 
част от световното при-
родно богатство заради 
невероятните скални фор-

ми, голямото разнообразие 
от растения и диви жи-
вотни. На долния етаж има 
прекрасна кухня, в която се 
предлага пъстърва от Го-
лемите канадски езера или 
стек от лос. Интересното 
за влака е, че пасажерите 
му преспиват в избрани хо-
тели, а на сутринта про-
дължават пътешествие-
то, което за отсечката 
Калгари – Ванкувър излиза 

минимум 7878 долара.
Малко по-малко – 7700 

долара, е цената на билета 
за Maharajas Express, който 
е на другия край на света 
- в Индия. В 23 разкошни 
вагона от времето когато 
тук е била Британската 
империя, могат да се раз-
положат едва 88 пътни-
ци. За тях има спа салон, 
фитнес, бизнес център и, 
естествено, интернет. За 
по-взискателните срещу 
25 800 долара на разполо-
жение е президентският 
апартамент. 

Ако искате да пресече-
те Австралийския конти-
нент от Аделаида до Дар-
вин, си струва да вземете 
експреса Ghan. Наречен е 
на името на прословутите 
афганистански пастири на 
камили, едни от първите 
заселени, за да прекарват 
керваните през пустиня-
та. Влакът прекосява от-
сечката вече 80 години, 
като качеството е негов 
неизменен белег. Купета-
та са от специфичното 
дърво тасманийска мирта, 
а кухнята е от цял свят. 
За година тук се изяждат 
70 288 кифлички, 69 000 
яйца и 5980 литра супа. 

Гордостта на Африка 
предразполага за 
сватбено пътешествие

С него няма да 
усетите, че 
прекосявате 
Сибир

Като в дворец 
на махараджа

Влакът с 
панорама от 
втория етаж

„Строител“  
и приятели заедно 
5 години

ЧРД
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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

В открития космос.
Американски космонавт:

- Хюстън, имаме проблем....
Руснаците казват, че 
сме прекъснали всякакво 
сътрудничество  
с Роскосмос, това така ли е?

- Да, и какво?

- Ами казаха ми да се прибирам 
на стоп.

Вратата е 
отровена 

за всички

***

Изражда се 
нов язовир
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София 1528
ул. „Илия Бешков“ 3
тел. 02 973 73 23

Пловдив 4006
бул. „Цариградско 
шосе“ 53
тел. 032 282 154

Бургас 8000
кв. „Победа“
индустриална зона
тел. 056 500 111
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Уважаеми колеги,

Имаме удоволствието да споделим с вас радост-
ното за нашата фирма събитие – 20 ГОДИНИ от съз-
даването на компания АКВАТЕК ЕООД!

Започнахме в далечната 1994 година и бяхме една 
от първите фирми за басейни в България. Нямаше от 
кого да се учим. С годините натрупахме безценен 
опит. Изградихме голям брой красиви и функционални 
водни съоръжения - басейни, аквапаркове, СПА цен-
трове.

Радваме се на сътвореното от нас и ценим своите 
клиенти. Отнасяме се с внимание към техните изиск-
вания. Искаме да ги запознаем максимално подробно с 
особеностите на изгражданите от нас съоръжения, за 
да могат да вземат най-правилното за тях решение.  

Основната ни цел е постигането на отлично 
изпълнение. Държим на качеството на проектите и 
вложените материали, на доброто оборудване и на 
безупречната работа. Това е причината АКВАТЕК да 
се наложи като марка на пазара.

Фирмата се развиваше бурно през изминалите 20 
години. Стремим се да сме в течение с новостите в 
строителството на басейни, аквапаркове и СПА цен-
трове. В много случаи сме били първите в България, 
предложили нов за пазара материал или технология. 

Горди сме със своя екип. С работата си през тези 
20 години фирмата израстваше и с нея израснаха и се 
изградиха много добри специалисти. С това АКВАТЕК 
се превърна в институция в своята област.

Благодарим на всички наши партньори, клиенти 
и не на последно място - на нашия екип за отлична-
та съвместна работа и изразяваме категоричната 
си увереност, че ще продължим да посрещаме заедно 
предизвикателствата и да постигаме нови върхове!

Спортен комплекс – Камчия
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MS-POLYMER 2730
(600 ml)

Цени за членове на КСБ

Разполагаме с постоянни 
наличности на склад от 
сив материал

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

ВЛАГОУСТОЙЧИВ 
ШПЕРПЛАТ
А КАЧЕСТВО - DINEA 
BROWN FILM
36 броя обращаемост SH-Q ВТВЪРДИТЕЛ 

ЗА ШЛАЙФАН БЕТОН

Дом на строителя

www.abc-enginering.eu

8,30 лв./бр.
0,40 лв./кг 
кварц/корунд

20 мм
44 лв./бр.

21 мм
42 лв./бр.


