
Десислава Бакърджиева

Започва реализацията на първия проект за 
интермодален терминал в България. Той ще се 
изгради в Пловдив. Проектирането на обекта е 
в ход. Изработването на техническата част от 
него ще продължи в следващите пет месеца и 
през есента ще започне строителството. Сро-
кът за завършване на обекта е 12 месеца, което 
означава, че съоръжението трябва да бъде въве-
дено в експлоатация в края на 2015 г. Началото 
на изпълнението на проекта беше поставено с 
подписването на договорите за строителство 
и надзор в Национална компания „Железопътна 
инфраструктура” (НКЖИ). В официалната цере-
мония се включиха зам.-министърът на транс-
порта, информационните технологии и съоб-
щенията Петър Киров, ген. директор на НКЖИ 
Милчо Ламбрев и неговият заместник Христо 
Алексиев.

„За интермодалните терминали досега само 

се говореше. Това са първите стъпки за изграж-
дане на терминал във вътрешността на страна-
та. Проектът в Пловдив е знаков. Той е своеоб-
разен мост между различните видове транспорт 
и ще допринесе за по-ефективната обработка 
на товарите, които преминават през България”, 
каза Петър Киров. По думите му обектът е с 
голямо геостратегическо и икономическо значе-
ние в регионален, национален и общоевропейски 
аспект, тъй като през него преминават два ев-
ропейски коридора.

Проектът се финансира по Оперативна 
програма „Транспорт”. Той е на обща стойност 
11,7 млн. лв. Предвижда се съоръжението да е 
за два вида контейнери – за железопътен и за 
автомобилен транспорт. Ще се намира при гара 
Тодор Каблешков, която е част от жп възел Плов-
див и в същото време е разположена на магис-
тралната жп линия София - Пловдив.

ИНТЕРВЮ

ИЗДАНИЕ НА КАМАРАТА НА СТРОИТЕЛИТЕ В  БЪЛГАРИЯwww.vestnikstroitel.bg
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Обектът трябва да е готов в края на 2015 г.
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Целта ни е 
градовете да 
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Арх. Николай Христов, 
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ГОЛЯМАТА ВОДА

„Като заваля дъжд, та цяла неделя! Тихо, кротко, ден 
и нощ. Вали, вали, вали – напои хубаво майката земя…”, 
пише творецът на българския селски бит Елин Пелин 
в едни далечни години. И тези дни много валя и пре-
пълни реки, бари и долища. Това природно чудо изправи 
на нокти хората от крайдунавското село. Дигите уж 
бяха сериозно и качествено построени, но и водата си 
я биваше. А и метеорологията хич не даваше надежди. 

В тези напрегнати дни и нощи цялата налична тех-
ника от близкия строеж по водния цикъл беше мобилизи-
рана. В селската кръчма беше направен команден пункт. 
Е, и ракията и бирата доволно се лееха, но само от тези, 
на които не предстоеше дежурство по дигите. Имаше 
организация и ред. Една вечер местен даскал разказа за 
малкото русокосо момче от холандския град Хаарлем – 
син на пазача на шлюзовете и дигите, които отделят и 
пазят с труд отвоюваната от морето земя. 

Веднъж привечер то се прибирало към дома си, кога-
то забелязва, че от основната дига се процежда струй-
ка вода. Момчето като жител на тази „ниска земя” до-
бре знае, че малкият отвор бързо може да се разрасне и 
морето ще нахлуе, а водната стихия ще помете всичко 
пред себе си. Затова, без да се замисли, ляга на дигата 
и вкарва малкия си пръст в дупката, запушвайки я и спи-
райки водата. Цяла нощ то остава там, треперещо от 
страх и студ, но не помръдва ръката си, защото знае 
колко смъртоносно бързо идва голямата вода… 

Даскалът като че ли предизвика злите демони. През 
нощта багеристите бяха вдигнати под тревога. Вода-
та прииждаше и яко беше подпряла дигата над селото. 
Бай Гаро, препатил багерист, взе решението. Трите ма-
шини подпряха фронтално с греблата си дигата. Заста-
наха срещу голямата вода. Останалите бързо се орга-
низираха да носят чували с пясък и да попълнят мястото 
между греблата и дигата. Какво стана ли? Ами срещу 
бай Гаро и строителите някой да е излизал победител?... 

От тухларната Георги Сотиров

Тухла четворка

www.tondach.bg    

TONDACH®

Емил Христов

Уважаеми читатели, от началото на 
юни сайтът на вестник „Строител” www.
vestnikstroitel.bg стартира нова категория, 
която позволява улеснeн и бърз достъп до 
няколко вида обяви. В основното меню е 
създаден нов раздел „Обяви“. Това е място, 
където можете да публикувате информация 
за предлаганите от от вас услуги, свързани 
със строителна дейност, материали, тех-
ника, имоти, трудова борса и други.  

Направихме го, за да успеем да задово-

лим и най-малките потребности от спе-
циализирана информация и функционалност 
и да продължим да изграждаме здрава връз-
ка с нашите читатели. През първия месец 
всяка една от обявите ще бъде публикувана 
безплатно. От началото на юли това ще 
става чрез заплащане според определена 
тарифа. 

За повече информация, въпроси и за-
питване за публикуване на обяви мо-
жете да се свържете с нас на адрес:  
obyavi-stroitel@gmail.com или на телефон  
02 8062422.

Свилена Гражданска

Нотариусите вече ще имат от-
далечен достъп до данните от ка-
дастъра. Това приеха народните 
представители на второ четене на 
Законопроекта за изменение и допъл-
нение на Закона за кадастъра и имот-
ния регистър. Промените бяха внесени 
от председателя на парламентарната 
Комисия по инвестиционно проекти-
ране инж. Емил Костадинов и група 
депутати. Целта на одобрените из-
менения е да се усъвършенства норма-
тивната уредба при осъществяване на 

дейностите по създаване, одоб ряване 
и поддържане на кадастралната кар-
та и регистри, както и намаляване на 
бюрократичната тежест при тези 
процеси. Ще се подобри обслужването 
на собственици на имоти, на учас-
тниците в инвестиционния процес и 
на централната и местната власт. 
Според инж. Костадинов с промените 
се полагат основите, за да заработи 
качествено Имотният регистър. 

Въвеждат се ред и условия за 
създаване, поддържане и одобряване 
на специализирани карти за устрой-
ствено планиране. Те ще съдържат 

информация за елементите на тех-
ническата инфраструктура и благоу-
стройството, водни площи и течения 
и други в урбанизираните територии. 
Възможността за едновременното им 
изработване с кадастралната карта 
ще водят до значителни икономии на 
финансови средства, се посочва в мо-
тивите към законопроекта. С цел оси-
гуряване на превенция и сигурност при 
изпълнение на задълженията по закона 
от физическите и длъжностните лица 
размерът на глобите в администра-
тивнонаказателните разпоредби е 
увеличен.

Невена Картулева

Правителството одобри проек-
тите на още четири оперативни 
програми. До дни документите ще 
бъдат изпратени в Брюксел и стра-
ната ни ще започне официални пре-

говори с ЕК по тях.
Програмите са „Околна среда“, 

„Транспорт и транспортна инфраструк-
тура”,  „Добро управление” и „Развитие 
на човешките ресурси”.

Това е вторият пакет оператив-
ни програми, одобрени от кабинета. 

Миналата седмица правителството 
прие финалните варианти на ОП „Ре-
гионално развитие“, ОП „Иновации и 
конкурентоспособност“ и ОП „Наука и 
образование за интелигентен растеж“.
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Камарата на строителите в България (КСБ) 
инициира и активно участва в разработването 
на промените, касаещи нормативната база в сек-
тор „Строителство”. След като работната група, 
ръководена от арх. Борислав Борисов, изготви па-
кет от проектозакони, които ясно да регламенти-
рат материята, а вестник „Строител“ публикува 
първия от тях, Разширеният управителен съвет 
на Камарата реши промените да бъдат обсъждани 
по областни представителства. Така мнението на 
специалистите от бранша ще бъде взето предвид.
Всеки строител ще може, споделяйки опита си, да 
допринесе за нормативна база, която да е прило-
жима в практиката. Обсъжданията по места ще 
помогнат и за това, да се стигне до най-добрите 
и работещи решения на проблемите, с които се 
сблъскват фирмите - членове на КСБ. 

С цел по-широка дискусия в бранша вестник 
„Строител“ ще публикува становищата на област-
ните представителства. Започваме с предложе-
нията на ОП на КСБ от областите Пазарджик, 
Пловдив, Хасково и Смолян (стр. 8 – 9). Очаква-
ме следващите позиции и предложения на news.
stroitel@gmail.com.

ОТ СКИЦА-ВИЗА
ДО РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ

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

 Оценка на съответствието 
 Строителен надзор  
 Инвеститорски контрол  
 Енергийна ефективност 
 Оценки 

100 ÄÓÌÈ
Невена Картулева

Интермодалният тер-
минал ще бъде разположен 
върху площ от 71 450 кв. м 
от северната страна на 
гарата, в землището на с. 
Златитрап, местност Ка-
миша. Съоръжението ще е в 
близост до околовръстното 
на Пловдив, до магистрала 
„Тракия” и до голямата индус-
триална зона на община Ма-
рица. Подходът за автомо-
билите към терминала ще 
бъде от запад, като включ-
ването ще става директно 
в Републиканската пътна 
мрежа по направлението 
Пловдив – Пещера, без да 
се преминава през населени 
места. 

Проектът включва из-
граждането на базисната 
инфраструктура - терми-
нална площадка за това-
ро-разтоварни операции 
на контейнери от вагон на 
автомобил и обратно, пло-
щадка за складиране, площ 

за повредени контейнери и 
техника, специални места 
за хладилни товарни единици, 
административна сграда за 
обслужване на клиентите, 
сграда за митнически кон-
трол и митнически склад, 
паркинги и КПП. Стойност-
та на строителството ще 
възлезе на 8,57 млн. лв. (без 
ДДС), а на надзора - 449 
хил. лв. (без ДДС). Изпълни-
тел е „Трейс груп холд“, надзо-
рът ще се осъществява от 
консултанта „Рубикон-Тест“.

„Паралелно със започва-
не на строителството ще 
бъде обявена и процедура за 
избор на оператор на тер-
минала. Той ще трябва да 
осигури субструктурата 
- необходимите сгради, кра-
нове и оборудване“, съобщи 
Христо Алексиев. Очаква се 
Министерството на транс-
порта, информационните 
технологии и съобщенията 
да открие концесионната 
процедура в началото на 
2015 г. В нея ще могат да 

участват и международни 
фирми.

По време на събитие-
то стана ясно, че все още 
няма развитие по проекта 
за интермодален терминал 
Русе. НКЖИ продължава да 
очаква решение от Върхов-
ния административен съд 
по процедурите за обжалва-
не. „Развръзка може да има 
най-рано след два месеца. 

Едва когато решението 
стане ясно, ще може да се 
направи прединвестицион-
но проучване и съответно 
да се изготвят прогнозите 
и анализите. След това ще 
се избере площадка и ще се 
изработи стратегия за ре-
ализация, за да може през 
настоящия програмен пери-
од да изградим терминала“, 
информира Алексиев.

На церемонията присъства зам.-министърът на транспорта, 

информационните технологии и съобщенията Петър Киров

 от стр. 1

Мирослав Еленков

Договорите за инженеринг (про-
ектиране и строителство) на първи-
те два обекта от „София Тех Парк“ 
бяха подписани  в сградата на Минис-
терството на икономиката и енерге-
тиката в присъствието на зам.-ми-
нистър Анна Янева и Ели Милушева 
– гл. директор „Европейски фондове 
за конкурентоспособност“.

Строителството на лаборато-
риите и офисите ще се извършва от 
Обединение „Телекомплект ТА“, което 
включва „Телекомплект“ АД и „Тилев 
Архитекти“ ООД. Поръчката по из-

граждането на експеримента-
риум и посетителски център с 
пешеходен мост ще се изпъл-
нява от Обединение „Експо Тех 
Парк“, което включва „Трейс 
груп холд“ АД, „Планекс“ ООД и 
„Иво Петров Архитекти“ ООД.

С подписването на догово-
рите по тези двете поръчки 
започва строителството на 
технологичния парк. Предстои 
издаването на строителни разреши-
телни до края на юни и първа копка 
през юли.

Останалите обществени поръч-
ки за инженеринг на основните сгра-

Снимка Денис Бучел

Свилена Гражданска

По инициатива на областния 
управител на Стара Загора Живка 
Аладжова се проведе работна среща 
между министъра на инвестицион-
ното проектиране арх. Иван Данов и 
браншовите организации. На дискуси-
ята присъстваше и председателят 
на ОП на Камарата на строителите 
в България инж. Пет ко Балабанов, 
представители на Областното пред-
ставителство на КСБ, на регионал-
ните колегии на Камарата на архите-
ктите и на Камарата на инженерите 
в инвестиционното проектиране. 

Министър Данов посочи, че в го-
лямата си част промените в Закона 
за устройство на територията са 
точни и полезни, но, по думите му, е 
необходима нова философия в норма-
тивния акт. В тази връзка той заяви, 
че се изготвя изцяло нов ЗУТ, заим-
стван от германското строително 
законодателство. Процесът е на фи-
нала. 

Министърът отбеляза, че до ня-
колко месеца предстои и въвежда-
нето на закон за архитектурните 
конкурси, наредба за обществените 
поръчки в строителството и наред-
ба за обществените поръчки в проек-

тирането към Закона за обществе-
ните поръчки, които също са превод 
от германски нормативни документи 
в тази сфера. 

Арх. Данов определи като прогре-
сивна стъпка въвеждането на евро-
кодовете – европейската система за 
проектиране на всички видове строи-
телни конструкции. Представители-
те на различните браншови организа-
ции се обединиха около становището, 
че най-голяма пречка за работата им 
е изключително сложният процес на 
издаване на разрешение за строеж, 
като това често отблъсква инвес-
титорския интерес. 

ди в парка също са в ход. По тази за 
проектиране и изграждане на ета-
жен паркинг предстои оценяване на 
техничес ките предложения на учас-
тниците, отваряне на ценови оферти 

и избор на изпълнител.
Решенията на възложи-

теля по три от търговете 
се обжалват в администра-
тивната и съдебната фаза. 
Изборът на Обединение 
„Инженеринг Парк” за из-
пълнител на площадковата 
техническа инфраструк-
тура и парка се обжалва за 
втори път пред КЗК. 

„София Тех Парк” АД е 
подало жалба във ВАС сре-

щу решението на КЗК, пос-
тановено по процедурата 
за избор на изпълнител на 
инженеринг на бизнес инку-
батора и се очаква реше-
ние на съда.

По отношение на дру-
гата обществена поръчка 
- инженеринг на иновацион-
ния форум, към настоящия 
момент КЗК се е произнес-
ла с решение, което не е 
влязло в сила. 

31 май 

Инж. Стефан Стоев, 
председател на ОП на КСБ - Благоевград

Снимка Емил Христов

Министърът на инвестиционното проектиране арх. Иван Данов:
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4000 Пловдив, ул.  „Хр. Ботев “ № 92 В, 
тел.: (+359 32) 588 658; 658 631; факс: 655 124
е-mail : ek@kofragna-bg.com 
4003 Пловдив, бул. „Дунав“ № 77 
тел.: (+359 32 ) 955 178; 965 765; факс: 965 766
е-mail : zek@kofragna-bg.com 

„КОФРАЖНА ТЕХНИКА“ АД

Сертифициран 
по ISO 9001 - 2008

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

 Рамкови алуминиеви и стоманени кофражи
 Подпорни скелета и телескопични 
подпори

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

 Парапетни стойки за обезопасяване на 
плочи

 Едностранни кофражи
 Кофражни аксесоари

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ модерни технологични 
решения за изпълнение на:

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

конкурентоспособност 
на България като турис-
тическа дестинация, а 
секторът да се развива на 
основата на успешни дъл-
госрочни партньорства на 
национално, регионално и 
местно ниво. 

За първи път в ту-
ризма се създава дълго-
срочна отраслова стра-
тегия, която определя 
секторната му политика 
до 2030 г. Мисията й е да 
развива последователна 
и целенасочена дейност, 
която генерира работни 
места, да е базирана на 
партньорство между пуб-
личния и частния сектор, 

държавните и общински-
те институции и непра-
вителствените органи-
зации. 

На заседанието бе об-
съден и бъдещият генера-
лен мастер план за устой-
чиво развитие на туризма, 
който ще е основа на раз-
работената стратегия. 
Той ще съдържа конкрет-
ните дейности по приори-
тети, сроковете, в които 
трябва да бъдат изпълне-
ни, и необходимите за ре-
ализирането им финансо-
ви, нормативни и човешки 
ресурси. 

Друга тема от дис-
кусията бе въвеждането 

на единна система за ту-
ристическа информация 
(ЕСТИ) и електронно от-
читане в реално време на 
движението и нощувките 
на туристите в България. 
„След Стратегията е не-
обходимо да се направят 
план за действие и един-
на система за туристи-
ческа информация, тъй 
като България е една от 
малкото страни, в която 
туризмът е структуро-
опреледяща индустрия“, 
каза зам.-министър Бо-
тев. По думите му от 
това се очаква дългосро-
чен финансов ефект върху 
националния бюджет.

Документът 
задава 
посоката за 
развитие до 
2030 г.

Талеб Рифай, ген. секретар на Световната 

организация по туризъм към ООН:

Елица Илчева

С апел премиерът Пламен Орешарски да подкрепи 
туристическия сектор пристигна в България ген. 
секретар на Световната организация по туризъм 
(СОТ) към ООН Талеб Рифай. Визитата му е в отго-
вор на визитата на зам.-министър Бранимир Ботев, 
който през януари беше на международното турис-
тическо изложение „Фитур“ в Мадрид.

Рифай похвали Ботев за изработената Страте-
гия за туризма, която бе приета на заседание на Ми-
нистерския съвет. „Изключително съм впечатлен от 
качеството на документа, който е ключов за разви-
тието на сектора. Тук съм, за да дам своите препо-
ръки и ако мога, да ви помогна да влезете по-бързо в 
действие“, каза гуруто на световния туризъм, както 
го нарече зам.-министър Ботев. 

„Имам не само впечатления, но и конкретни цифри 
и факти по отношение на туристическия сектор и 
перспективите му в България. През 2013 г. 7 млн. ту-
ристи са посетили страната ви и приходът е 4 млрд. 
долара. Това е впечатляваща сума в контекста на 
кризата”, каза още гостът. Той посъветва в бъде-
ще да се наблегне на диверсификацията на туризма. 
„Вие трябва да изберете кой елемент ще развивате, 
защото като дадености имате абсолютно всичко. 
Личното ми мнение е, че трябва да се работи повече 
за планинския туризъм и не само на този, който е 
през зимата, но и в горещините“, коментира Рифай.
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Мирослав Еленков

Проектът на Страте-
гията за устойчиво разви-
тие на туризма в България 
за периода 2014 - 2030 г. 
беше представен на за-
седание на Националния 
съвет по туризъм. Заседа-
нието бе председателст-
вано от зам.-министъра 
на икономиката и енерге-
тиката с ресор „Туризъм“ 
Бранимир Ботев. Доку-
ментът има характер на 
при-мастер план, който 
ще бъде развиван по от-
делните си модули, по ту-
ристически продукти и 
по региони във времето. 
Основната му задача ще 
бъде да осигури трайна 

ПРОЕКТ BG051PO001-1.1.13-0380/ ESF-1113-01-01006
„Ново работно място за строители”             

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа 
на Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси”, съфинансирано от Европейския социален 

фонд на Европейския съюз

„Тази публикация е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд. „ЛЕВЕЛ 5” ЕООД  
носи цялата отговорност за съдържанието на настоящата публикация и при никакви обстоятелства не 

може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенция по заетостта.      

Инвестира във вашето бъдеще!

БЕЗРАБОТНИ МЛАДЕЖИ СЕ ОБУЧАВАТ ПО ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТ

Нови 6 работни места ще бъдат разкрити за успешно приключилите про-
фесионалното обучение втора квалификационна степен по част от професия 
„Строител”, код 582030 по специалност „Бояджийски работи” с код 5820309. Про-
ект „Ново работно място за строители“ е на стойност 85 076,16 лв. и се финанси-
ра по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана 
от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

Целта на проекта е наемането на млади безработни до 29-годишна възраст, 
регистрирани в бюрата по труда – София, и създаването на нови работни места за 
целевата група, чрез осигурената подкрепа за инвестиционни разходи и разходи 
за труд. В хода на обучението, всички младежи, включени в програмата ще полу-
чават стипендия, а след успешното полагане на изпит – удостоверение за част от 
професията „Строител”, със специалност „Бояджийски работи“, валидно на терито-
рията на Европейския съюз. Фирмата изпълнител – „Левел 5“ ЕООД, ще гарантира 
и 12-месечна заетост на завършилите обучителната програма.

Заложените дейности по проекта са:
Организация и управление на проекта;
Подбор на целевата група;
Процедура по избор на обучителна организация;
Предоставяне на професионално обучение втора квалификационна 
степен по част от професия;
Разкриване на нови работни места и наемане на успешно завършилите 
обучението лица;
Закупуване на оборудване;
Информиране и публичност.

Проект „Ново работно място за строители“ е с продължителност 18  месеца. 
Реализирането му ще допринесе за: намаляване на високата младежка безра-
ботица чрез повишаване на професионалната им квалификация; подобряване 
информираността на работодателите в цяла България, относно важността от 
подобряването капацитета на персонала за нарастване производителността на 
труда чрез популяризиране на добрите практики.



5СТРОИТЕЛДЪРЖАВНА ПОЛИТИКАпетък, 30 май 2014

Мирослав Еленков

Българската отсечка от 
газопровода „Южен поток” 
ще се строи от българо-
руския консорциум „Строй-
трансгаз Консорциум” ДЗЗД. 
В него влизат руското дру-
жество „Стройтрансгаз” и 
българското акционерно дру-
жество „Газпроект Юг” АД, 
което включва „Главболгар-
строй”, „Промишлено стро-
ителство – Холдинг” ЕАД, 
„Техноекспортстрой” ЕАД, 
„Понсстройинженеринг” ЕАД 
и „ПСТ Холдинг” АД. Това са 
водещи фирми в областта 
на строителството и инже-
неринга. В изграждането на 
тръбата ще се включат още 
110 организации като подиз-
пълнители с обща численост 
на персонала 7500 души. 
Това стана ясно по време на 
пресконференция, на която 
присъстваха Иван Йончев - 
изп. директор на Българския 
енергиен холдинг (БЕХ), Игор 
Елкин - изп. директор на 
„Южен поток България” АД 
от руска страна, Владимир 
Инков – изп. директор на 
„Южен поток България” АД 
от българска страна, и Ле-
онид Чугунов - ръководител 

на департамент „Управление 
на проекти” в „Газпром”. Бри-
фингът беше организиран от 
„Южен поток България“ и се 
проведе в сградата на ком-
панията в столицата.

Консорциумът е опреде-
лен след обявена официално 
в края на миналата година 
процедура за избор на из-
пълнител на доставките и 
строителството на газо-
провода на територията на 
България, обявиха от „Южен 
поток България” АД. От 
дружеството заявиха, че 

целта на търга е била да се 
постигне най-добрата въз-
можна цена и към момента 
тя е по-ниска от обявената 
в тръжната документация - 
3,5 млрд. евро. От компания-
та обаче не уточниха сума-
та, тъй като според Леонид 
Чугунов в нея трябва да се 
включи и стойността на  
договорите за доставка на 
оборудването, а такива още 
не са подписани.

„Изграждането на съо-
ръжението не бе разделе-
но на участъци. За разлика 

от други инфраструктурни 
проекти, при които тръби-
те могат да имат обиколни 
маршрути, при „Южен по-
ток” то трябва да се изра-
боти така, че да отговаря 
на стандартите за такъв 
газопровод и съответната 
технология. Световната 
практика е доказала необ-
ходимостта при мрежи от 
този вид изпълнителят да 
е един и същ от началната 
до крайната фаза. Пример е 
„Северен поток”. Това обяс-
ни Чугунов. Цената на при-

Консорциумът се състои от руската фирма 
„Стройтрансгаз“ и българската „Газпроект Юг“ АД 

Снимка Денис Бучел
Председателят на КСБ инж. Светослав Глосов 

коментира, че проектът ще ангажира голяма част 
от строителния ресурс на страната ни и ще съживи 
бранша. Той обясни, че в консорциума, който ще строи 
„Южен поток“ у нас, участват пет големи български 
строителни фирми, като към тях са привлечени още 
80 малки и средни, главно от Северна България – там, 
където ще минава трасето на газопровода. „Ще ра-
ботят над 5500 български строители и специалисти 
и затова проектът е желан от бранша и се надяваме 
той да бъде осъществен. Нашите компании ще изпъл-
няват над 50% от строителните работи“, каза още 
инж. Глосов. Той изтъкна, че благодарение на анга-
жираността на български фирми в изграждането на 
„Южен поток“ страната ни ще може да запази квали-
фицирания си персонал.

Председателят на КСБ 
инж. Светослав Глосов: 

родния газ, който ще бъде 
доставян за България, ще 
бъде по-ниска, отколкото за 
другите страни по трасе-
то на газопровода, защото 
нашата страна е първата 
държава по тръбата, обяви 
той. 

Осигуряването на сред-
ствата за строителство-
то на българската част ще 
бъде под формата на кор-
поративен заем с лихва от 
4,25% и срок на изплащане 
22 години. За него не се дава 
държавно обезпечение, а за 
такова служат единствено 
приходите от дивиденти. 
Във финална фаза са изгот-
вянето на техническия про-

ект и дейностите по окон-
чателното съгласуване на 
подробните устройствени 
планове. Изграждането на 
тръбата се очаква да запо-
чне в края на 2014 г. В края 
на 2017 г. следва да бъде дос-
тигнат пълният капацитет 
на „Южен поток”.

Междувременно ЕК поис-
ка спиране на „Южен поток“. 
„Проектът трябва да бъде 
прекратен до постигане на 
пълно съответствие с евро-
пейското законодателство“, 
се казва в Комюнике на Ев-
ропейската комисия до ЕП и 
Съвета относно европейска-
та стратегия за енергийна 
сигурност.

Елица Илчева

Има надежда Европейска-
та комисия да възстанови 
спрените през ноември м.г. 
плащания по проектите от 
Оперативна програма „Окол-
на среда” 2007 – 2013 г. Това 
съобщи за в. „Строител“ из-
пълнителният директор на 
Националното сдружение на 
общините Гинка Чавдарова 
в четвъртък. Докладът от 
одита на експертите от ГД 

„Регионална и урбанистична 
политика” към ЕК трябваше да 
излезе на 27 май, но се очаква 
това да се случи в началото на 
юни. Точно от този документ 
зависи дали финансирането 
ще бъде възобновено.

Миналата седмица екс-
перти от Брюксел са направи-
ли проверка на място в МОСВ. 
„По техническата информа-
ция, с която разполагаме, може 
да се очаква позитивно реше-
ние”, каза Гинка Чавдарова. 

Около 30% от кметовете вече 
са получили писма от Управля-
ващия орган на програмата в 
отговор на възраженията им и 
при голяма част от проекти-
те има промени в позицията. 

Чавдарова даде пример с 
община Костинброд, чиято 
корекция е напълно отменена. 
Тя беше най-фрапиращата – 
25%, или 24 млн. лв. при 3 млн. 
лв. собствени ресурси на об-
щинския бюджет. Кметът 
Милен Димитров съобщи, че 

Управляващият орган на програмата е отменил част 
от наложените корекции на общините

проектът там е изпълнен на 
72%, но в момента е замразен 
до възстановяването на пла-
щанията. 

Община Габрово, на която 
също бяха наложени сериозни 
санкции, има писма за отмя-
на на корекциите за два от 
линейните проекти по водния 
цикъл, съобщи кметът Таня 
Христова. Тя се надява и ос-
таналите да отпаднат и за 
момента удържа работата да 
не спира, като се съобразява с 
наличния ресурс. 

Големият проблем обаче 
е бъдещето на цялата опе-

ративна програма. „От тези 
надути корекции за 180 млн. лв. 
май ще останат само 30 – 40 
млн. лв. Но нашето притесне-
ние никога на е било толкова 
за глобите, колкото за това, 
какво става с всички проек-
ти. И вашите читатели също 
се интересуват основно от 
това“, каза изпълнителният 
директор на НСОРБ. 

Припомняме, че ЕК за мрази 
900-те млн. евро по програма-
та през ноември м.г. с мотив, 
че има нарушения при прове-
дени обществени поръчки. 
Известно време проекти в 
изпълнение се разплащаха от 
бюджета, но през февруари и 
тези плащания бяха спрени. 
Последваха редица проверки 
от Управляващия орган, който 

наложи финансови корекции на 
87 общини.

Според НСОРБ обаче и 
при най-благоприятната раз-
връзка няма да е лесно да се 
компенсират последиците 
от забавянето заради спряно-
то финансиране. „В момента  
когато излезе позитивното 
решение, ние имаме втори 
пакет от мерки, приети от 
нашия Управителен съвет, за 
това как да се действа в тази 
ситуация, защото възстано-
вяването ще е свързано тех-
нологично с още два месеца, 
които са строителни, и ще 
трябва да се състезаваме с 
времето”, уточни Чавдарова. 
А междувременно задължени-
ята към строителните фирми 
не спират да растат. 
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Свилена Гражданска 

Колко незаконни обекти са 

премахнати от началото на 

2014 г. до сега? В кои райони 

на България има най-много на-

рушения във вашата област?

Премахнатите строежи от 
началото на 2014 г. до сега са 
121. Най-много са нарушенията 
в големите градове - София, 
Пловдив, Бургас и Варна, но 
там се и строи най-усилено. 
Дирекцията се стреми към 
осъществяване на преванти-
вен контрол. По-скоро да не се 
допуска незаконно строител-
ство, отколкото да се премах-
ва вече построеното в наруше-
ние. Това започва с проверките 
при процеса на издаване на 
строителните книжа – разре-
шение за строеж и инвести-
ционни проекти в съвместна 
работа с общинските админи-
страции. Не бива да се счита, 
че всяко отменено разрешение 
за строеж автоматично води 
до административнонаказа-
телни мерки към служителите 
на местната власт. Който не 
работи, само той не допуска 
грешки. Нашата функция е да 
предотвратим издаването на 
строителни разрешения с по-
рок и когато ги открием, да 
помогнем за отстраняването 
им. Трябва да кажем, че дирек-
цията не е последна инстан-
ция, нашите актове подлежат 
на съдебен контрол. Ето защо 
е недопустимо да се твърди, 
че даден строеж ще се премах-
не, преди да има влязло в сила 
решение на магистратите. 
Наскоро упрекнаха дирекция-
та в пристрастност по отно-
шение на надзорните фирми. 
Видите ли, не сме отнемали 
удостоверенията им. Това не 
е така. Стига да получим мо-
тивиран сигнал за нарушение 
от главен архитект, което 
между другото му е вменено 
като задължение от Закона 
за устройство на територия-
та, предприемаме незабавно 
действия. Но такива сигнали  
са рядкост. Откакто работя в 
дирекцията, знам само за един. 
Или надзорниците са много по-
добри от администраторите 
в общината, или някой го.. .  
мързи.

Вие проверявате разреши-

телните за строеж на мест-

ните власти. Наблюдавате ли 

раздвижване на пазара?

Според мен има подобре-
ние. Но никога няма да дос-
тигнем нивата на строител-
ния бум от 2006 г. и 2007 г. 
Разрешенията основно са за 
преустройства на същест-
вуващи обекти с нежилищно 
предназначение или производ-
ствени сгради. Може би, след 
като индустрията заработи, 
платежоспособното търсе-
не на пазара на домове ще се  
появи.

Какви бяха най-честите 

нарушения, открити от вас 

при проверката на моловете 

и хипермаркетите?

Инспекциите ще станат 
постоянни. С тях отново не 
целим репресия на собствени-
ците. Проверяваме обектите, 

за да установим дали имат 
строителни книжа за извърше-
ните преустройства, т.е. дали 
някой носи отговорност за на-
правеното. Ако има нарушения 
на технически нормативи, те 
да бъдат отстранени и т.н.

При извършените съвмест-
ни проверки от ДНСК с учас-
тието на представители на 
Регионалната здравна инспек-
ция (РЗИ) и Областната ди-
рекция „Пожарна безопасност 
и защита на населението“  
(ОДПБЗН) най-често среща-
ните нарушения са в облас-
тта на правилата за пожарна 
безопасност, изразяващи се в 
липса на достатъчно уреди за 
пожарогасене и неизпълнение 
на изискванията за пътищата 
за евакуация и бързо освобож-
даване на зданията в случай на 
авария. 

Установените нарушения 
на ЗУТ се изразяват най-често 
в преустройства (смяна пред-
назначението на самостоятел-
ни обекти или части от тях, 
разположени в търговски сгра-
ди и комплекси), извършени, без 
да са издадени необходимите 
строителни книжа. Имаме и 
случаи, при които се ползват 
здания, без същите да са въве-
дени в експлоатация по законно 
установения ред.

По-сериозни нарушения на 
ЗУТ са пристройки към два 
супермаркета в Пазарджик и 
надстройка към РУМ в Бургас, 
направени без изискващите се 
строителни книжа. Провинени-

ята са от компетентността 
на местната администрация, 
за което от органите на ДНСК 
са дадени писмени разпорежда-
ния до съответните общини за 
пред приемане на последващи 
действия.

Проверките не показаха 
драстични нарушения. В общи 
линии извършеното има за цел 
да дисциплинира участниците 
в инвестиционния процес. Въз-
ложителите и строителите, 
които наемат, е необходимо 

да знаят, че когато правят 
едно преустройство, трябва 
да имат съответните стро-
ителни книжа. Отново става 
въпрос за отговорност в слу-
чаи на извънредни обстоятел-
ства, природни бедствия, по-
жари и аварии.

Организирахме възложе-
ните ни от министъра на ин-
вестиционното проектиране 
арх. Иван Данов инспекции по 
морското крайбрежие, така че 
да няма много стрес в хоте-
лиерския бранш или сензации 
в пресата, да речем, заглавие 
от рода на „Хотел пред срут-
ване”. Това не е нашият стре-
меж. Идеята ни е да вършим 
работата си и да постигнем 
целта -  градовете ни да бъ-
дат безопасни. Тези проверки 
ще продължат и в бъдеще е 
необходимо да станат регу-
лярни, а не инцидентни. В тази 
насока с Министерството на 
инвестиционното проектира-
не работим и по законодателни 
промени.

Споменахте, че работите 

да са сигурни градовете ни. А 

през последните месеци вече 

имаме пореден случай на от-

къснал се панел от блок. 

Това е  тема,  по  която 
трябва да се говори много 
внимателно, но е необходимо 
да се дискутира. Със страх, 
че ще бъда лош пророк, счи-
там, че ако собствениците 
на панелни жилища не взе-
мат адекватни мерки, неща-
та могат да излязат от кон-
трол. Възможно е да се случи 
така, че жилищният фонд на 
градове, които имат таки-
ва комплекси, да излезе от 
строя масово и едновременно. 
Панелните здания като кон-
струкция са много стабилни, 
когато са изпълнени при спаз-
ване на технологията. Те са 
по-корави и от стандартната 
стоманобетонова монолитна 
конструкция, т.е. те са по-
устойчиви на земетръс и т.н. 
Техният основен проблем е 
в спазване технологията на 
изграждане – монтаж на еле-
ментите, тъй като панелите 
се свързват помежду си в оп-
ределени точки със заварки. 
Свързването става, като се 
заваряват подаващи се от бе-
тона елементи на армировка-
та в предварително оставени 

Арх. Николай Христов, 
началник на Дирекция за 
национален строителен 
контрол: 

„Собствеността 
освен право  
е и задължение 
за добро управление“

Арх. Николай Христов завършва Университета по архи-

тектура, строителство и геодезия - София, специалност 

„Жилищна архитектура“. Той е доказан професионалист в 

проектирането на териториално-устройствени планове, 

изготвянето и координирането на инвестиционни проекти 

в областта на строителството. Работи в Комплексния 

научноизследователски и проектантски институт по те-

риториално устройство, градо устройство и архитектура 

към Министерството на регионалното развитие.

Има дългогодишен опит в общинската администра-

ция като старши експерт „Архитектура“ в община 

„Красно село“, като след проведен конкурс е назначен на 

поста главен архитект в района. От 2009 г. заема длъж-

ността главен инспектор в отдел „Устройствен кон-

трол“ в ДНСК. Назначен е за началник на дирекцията със 

заповед на министъра на инвестиционното проектиране 

на 18.09.2013 г.

Снимка Денис Бучел

С недостатъците на ЗУТ понякога се злоупотребява и          



джобове – „дюбели”. Тези кухи-
ни в последствие трябва да се 
запълнят с циментов разтвор. 
Той предпазва от корозия за-
варката и съединената арми-
ровка. Поради неспазване на 
технологията тези джобове 
не винаги са добре изпълнени и 
около армировката има кухини. 

Едно от контролираните 
свойства на строителните ма-
териали е тяхната паропропуск-
ливост. При така нареченото 
„саниране”, когато то се прави 
непрофесионално, се създава 
слой, през който парата не може 
да премине. Търсейки откъде да 
излезе, тя отива в кухините, 
където кондензира върху най-
студения материал - метала. А 
най-податлива е самата завар-
ка и тя ерозира ускорено след 
„санирането”. Заедно с мерки-
те за енергийна ефективност 
- поставяне на топлоизолация 
върху панелите, следва да има 
разработен детайл на полагане, 
който осигурява вентилация на 
системата стена - изолация.

Добре е собствениците на 
панелни жилища при ремонт 
да проверят тези връзки и да 
вземат мерки по тяхното въз-
становяване. Не е нужно да 
изселим един блок и да реви-
зираме всички дюбели. Просто 
всеки собственик трябва да се 
отнася отговорно към дома си, 
своя и този на съседите. Тук е 
мястото и на широко дискути-
раните технически паспорти 
на сградите. Обследването на 
конструкцията при изготвяне-
то им е нещото, което може да 
предотврати аварии от рода 
на тази в Лом. Собствеността 
освен право е и задължение за 
добро управление.

Споменахте за законода-

телни промени, в подготов-

ката на които дирекцията 

участва като част от екипа 

на министър Данов. Какви  

са те?

Предлагаме измененията да 
протекат на два етапа. Първо-
начално - междинна промяна на 
Закон за устройство на тери-
торията, която ще го направи 
малко по-работещ. През годи-
ните непрекъснатите промени 
на ЗУТ са със стремеж да го 
превърнат в самоприлагащ се 
закон, да е „предписано” всяко 
едно действие на администра-
цията. Вследствие на това 
ЗУТ е твърде усложнен, неясен 
и вътрешно противоречив. В 
него има взаимно изключващи 
се текстове. Усложнени и не-
ясни са процедурите. С тези 
недостатъци на нормативния 
акт понякога се злоупотребя-
ва и инвестиционният процес 
става непредвидим във вре-
мето.

Идеята за промяна изцяло 
на законодателството е дос-
та по-сложна. По нея се рабо-
ти, но няма да стане веднага, 
а и всичко, отнасящо се до из-
менение в законодателството, 
зависи от волята на предста-
вителите на суверена.

Съставянето на един закон 
е колективен труд. Не винаги 
става по декларирания в нача-
лото начин, важното е обаче 
да се постигнат целите, в слу-
чая - предвидим инвестиционен 
процес. Очевидно има нужда от 
промяна в нормативния акт, за 
да се избегнат формалните 
процедури, в които се съста-
вят огромен брой безсмислени 
документи и с които на прак-

тика не се контролира нищо от 
извършеното на място.

В крайна сметка изготве-
ният нормативен акт е не-
обходимо да върши работа на 
обществото – изграждане на 
сигурна и ако не красива, то 
поне приятна на вид хармонич-
на градска среда.

При промяната на зако-

нодателството виждате ли 

ДНСК отново да поеме функ-

циите на общините и да кон-

тролира строежите 4-та до 

6-а категория? Местните 

власти доста често почнаха 

да се оплакват, че не могат 

да се справят с тези задъл-

жения. 

По-скоро не, или поне не 
скоро. В момента дирекцията 
няма достатъчен физически 
ресурс да върши сегашните си 
задължения, камо ли да поема 
нови. Връщане на ангажимен-
тите по контрол единствено 
на ДНСК на всички катего-
рии строежи ще се отрази на 
резултатите ни. Доколкото 
строежите от 4-та, 5-а и 6-а 
категория са малки, но много 
на брой, отговорността за 
тяхната законосъобразност 
следва да е на общинската ад-
министрация при повече пра-
вомощия, т.е. на дирекцията 
още на етап устройство на 
територията.

За какво най-често ви сиг-

нализират гражда ните?

Постъпилите през 2014 г. 
жалби и сигнали от физически 
и юридически лица са 18 948. 
Най-често те са за построй-
ки от допълващо застрояване, 
които са около 98% от случа-
ите – примерно надстроява-

не, пристрояване или промяна 
предназначението на гаражи, 
стопански пос тройки, едное-
тажни до пететажни жилищни 
сгради, завишаване на височи-
ната на огради или завземане 
на място от съседен имот. 
Подават се жалби и срещу 
разположени в близост поста-
вяеми обекти, т.е. тези, за 
които се издава разрешение 
за поставяне – павилиони, ка-
бини и пр., за течове от ВиК 
инсталации в собствени апар-
таменти, за извършени ремон-
ти в апартаменти, тавански 
помещения на жилищни здания 
и др., като жалбите и сигна-
лите за остъклени тераси са 
малък процент от общото 
количество. Тези жалби и сиг-
нали не засягат обществени 
интереси, а интереси на пода-
лите сигнала.

Посочените по-горе стро-
ежи съгласно ЗУТ са строежи 
от четвърта, пета и шеста 

категория, за тях ДНСК няма 
правомощия за издаване на ад-
министративни актове – за-
поведи за спиране, забрана за 
ползване и премахване. Контро-
лът им съгласно разпоредбите 
на закона е възложен на общин-
ските администрации по мес-
тонахождение на обекта.

В момента Столичната 

община обсъжда наредба за 

принудително изпълнение на 

заповеди за поправяне, заз-

дравяване или премахване на 

строежи или части от тях. 

Как бихте я коментирали?

Тя представлява подзако-
нов нормативен акт, който 
не може да промени разпоред-
бите на закона – ЗУТ. Запове-
дите за премахване пак ще 
бъдат обжалваеми. Опростя-
ването на процедурите ще 
бъде единствено  по отноше-
ние на някои дефекти, които 
могат да бъдат отстранени. 
Такава възможност обаче и 
преди имаше и аз като главен 
архитект на район от Столич-
ната община  съм бил предсе-
дател на комисия по чл. 195 от 
ЗУТ за обследване на техниче-
ското състояние на зданията, 
включително паметници на 
културата.

Как си представяте дей-

ността на строителната по-

лиция?

В момента дирекцията ра-
боти само по жалби и сигнали 
поради недостатъчния ресурс 
на служителите на ДНСК. При 
създаването на една подобна 
структура, най-общо казано, 
ще имаме възможност за реа-
гиране и предприемане на пър-

воначални действия на 
възможно най-ранен етап 
с цел превенция.

В  с ъ б о т а  б е ш е 

регис трирано земетре-

сение на територията 

на страната. Ще издър-

жат ли сградите у нас?

Мисля, че у нас и про-
ектантите, и строители-
те, и администраторите 
са отговорни хора и не са 
допускали и няма да допус-
нат да се изграждат неси-
гурни постройки. Никакъв 
контрол не може да замени 
отговорното отношение 
към професионалното из-
пълнение в бранша.
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„В ЗУТ има взаимно 
изключващи се 
текстове“

„Постъпилите през 2014 г. жалби и сигнали  
от физически и юридически лица са 18 948“

„Премахнатите 
строежи от началото 
на 2014 г. до сега  
са 121“

         инвестиционният процес става непредвидим във времето

Проверките на ДНСК заедно с РЗИ и ОД ПБЗН  

на държавни и общински детски градини и учебни 

заведения от началото на годината констати-

рат, че: 

Нарушенията по ЗУТ най-често се изразяват в 
наличие на пукнатини по стени и плочи, пропадания, 
провисвания на козирки или плочи и течове вслед-
ствие нарушаване на хидроизолацията на покривите 
на съответните сгради.

В някои случаи на проверяващите не са пред-
ставени документи за извършени преустройства.

Установено е и ползване на отделни обекти, 
без същите да са въведени в експлоатация по за-
коновия ред.

Констатирани са пропуски, касаещи пътищата 
за евакуация и бързо освобождаване на сградите в 
случай на авария, липса на евакуационни планове и 
недостатъчен брой противопожарни уреди и такива 
с изтекъл срок. 

В някои от случаите не са доказани необходи-
мите осветености при евакуационното осветление. 

За тези несъответствия са връчени предписа-
ния от органите на Пожарна безопасност и защита 
на населението.

За всички случаи, в които са нарушени изис-
кванията на ЗУТ, органите на ДНСК са изпратили 
писма до кметовете на общини за предприемане на 
действия по реда на чл. 195 от ЗУТ.

Снимки Влади Георгиев
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Инж. Евтим Янев, 
председател на ОП 
на КСБ - Пазарджик

Дискусия за създаване-
то на нов закон за строи-
телството се проведе във 
Велинград с участието на 
25 представители на ОП 
на КСБ от областите Па-
зарджик, Пловдив, Хасково 
и Смолян, както в. „Стро-
ител“ писа. Присъстваха 
дългогодишни строители, 
наясно с проблемите и 
възможностите на нор-
мативната база, регла-
ментираща дейността в 
сектора. Съзнавайки, че не 
бихме могли, а и не е наша 
работа, да извършваме за-
конотворческа дейност, 
но отчитайки факта, че 
мнението на бранша е ва-
жно за подобряване на ка-
чеството на нормативна-
та база, пристъпихме към 
обсъждане на трудности-
те и търсене на решения 
как биха могли да бъдат 
отстранени. Съсредото-
чихме се в разделите от 
настоящия Закон за ус-
тройство на територия-
та (ЗУТ), касаещи пряко 
строителството. Полз-
вахме предложенията на 
колегите, изготвени при 
първоначалното обсъжда-
не на текстовете за нов 
закон, както и разработка-
та на адв. Валентина Ба-
калова. Тя беше възложена 
от ОП на КСБ - София, с 
цел да се проучат дейст-
ващите съгласувателни 
и разрешителни режими в 
ЗУТ и възможностите за 
оптимизиране на процеса 
по разрешаване на стро-
ителството и въвежда-
нето в експлоатация на 
готовите строежи. За по-
голяма яснота разгледахме 
настоящите текстове на 
ЗУТ и предвидените проме-
ни по глави и части, както 
следва:

Глава VIII

И н в е с т и ц и о н н о 
проектиране и разре-
шаване на строител-
ството

I. Инвестиционно про-

учване и проектиране

Присъединяваме се към 
намерението за регламен-
тиране на таксите със 
закона, без да се позволя-
ва на общинските адми-
нистрации творчество 
по прилагането им, така 
както е предложено в раз-
работките за новия закон 
– чл. 8.  

Поставен бе и въпро-
сът за опростяване режи-
ма на промяна на предназ-
начението на обектите, 
които в никакъв случай не 
са със сложността и необ-
ходимостта за проучване, 
както новите обекти. Нор-
мално е също и категори-
зирането на обектите по 
сложност с оглед опреде-
лянето на таксите за тях.

Обсъдена бе и темата 
за качеството на проек-
тите. Присъстващите се 
обединиха около идеята, 
че частният възложител 
може да прецени дали иска 
качествен работен про-
ект, или да рискува и да 
започне строителството 
с идеен и технически про-
ект и да облекчи време-
траенето на процедурите, 
понеже ползва собствени 
средства. Публичен въз-
ложител обаче трябва да 
има право да възлага стро-
ителство само на базата 
на готов работен проект. 
Особено за средствата 
от европейските фондо-
ве, които са и наши общи 
средства, в никой случай 
не е оправдано възлагане 
на строителство на база 
технически проект както 
и впоследствие при про-
веждане на търга да се 

поставя изискването пред 
бъдещите изпълнители 
установените в процеса 
на работа непредвидени 
разходи да са за тяхна 
сметка.

Участниците се обеди-
ниха и около предложеното 
в доклада на адв. Бакалова: 
„Необходимо е да бъдат 
приети изменения в ЗУТ 
и други специални закони 
(Закона за кадастъра  и 
Имотния регистър, Зако-
на за енергетиката, За-
кона за водите, Закона за 
електронните съобщения 
и др.) с цел създаването 
и поддържането на елек-
тронни регистри и специа-
лизирани информационни 
системи от всички органи 
и организации, които съз-
дават и поддържат данни 
за недвижимите имоти, 
за вида, характера и със-
тоянието на инженерни-
те мрежи, както и други 
данни, имащи значение за 
устройственото плани-
ране, инвестиционното 
проектиране и строител-
ството, с характер на 
пространствени данни по 
смисъла на Закона за дос-
тъп до пространствени 
данни (ЗДПД). Органите и 
организациите, които съз-
дават и поддържат спе-
циализираните регистри 
и информационни системи, 
следва да носят отговор-
ност за тяхната точност 
и актуалност. Предоста-
вянето на необходимите 
за инвестиционния процес 
изходни данни следва да се 
осъществява чрез отдале-
чен достъп до съответния 
регистър. Съгласно чл. 12, 
ал. 1 от ЗДПД Национал-
ният портал предоставя 
достъп до пространстве-
ни данни, метаданни и ус-
луги за пространствени 
данни от различни източ-
ници по унифициран начин. 

ЗДПД допуска услугите за 
пространствени данни да 
се предоставят срещу за-
плащане на такси, като в 
този случай „техният раз-
мер не може да надвишава 
минималната стойност, 
необходима за гарантира-
не на качеството и дос-
тавката на масивите от 
пространствени данни и 
услугите за такива данни“.

 
II. Съгласуване и одо-

бряване на инвестицион-

ните проекти

При разглеждане на 
съществуващите разпо-
редби изникна въпросът 
за отговорността на 
проектанта и необходи-
мостта от допълнително 
разглеждане на проекта 
от одобряващи органи, 
след като е изготвен от 
правоспособен проек-
тант, длъжен да спазва 
законовите разпоредби, 
съпътстван от доклад на 
консултанта. Нормално е 
в този случай да същест-
вува само регистрационен 
режим, като отговорност-
та се носи изцяло от кон-
султанта, проверил про-
екта и изготвил доклад 
за съответствие. Това би 
позволило издаването на 
разрешение за строеж в 
максимално кратки сроко-
ве и би лишило общински-
те администрации от мо-
тив за налагане на високи 
такси.

Изцяло присъстващите 
на обсъждането изразиха 
съгласие с предложената в 
новия проект постановка 
за наличието на поняти-
ето „водещ проектант“ 

чл. 13 ал. (1), който да по-
еме отговорностите по 
изготвения проект.  В духа 
на обсъждането в частта 
за инвестиционното про-
учване и проектиране не 
възприехме намерението 

на съставителя на про-
ектозакона да предвиди 
възможността в чл. 13. ал. 
(2) „одобреният инвести-
ционен проект служи и за 
възлагане на строеж по 
Закона за обществени-
те поръчки. Следващите 

фази на проектиране се 

изработват в хода на 

строителството преди 

извършване на съответ-

ните строително-мон-

тажни работи и подле-
жат на оценка съгласно 
изискванията на ал. 5.“  
Както бе посочено по-го-
ре, единствено наличието 
на работен проект дава 
гаранции за точно прогно-
зиране за стойността на 
обекта и минимизиране на 
непредвидени видове рабо-
ти.

Обсъден бе и въпро-
сът за необходимостта 
на съгласуване на проек-
та с експлоатационните 
дружества при наличие 
на действащ подробен 
устройствен план. По де-
финиция  планът се при-
дружава от планове за 
вертикално планиране, 
планове-схеми за комуни-
кационно-транспортната 
мрежа, за водоснабдяване, 
канализация, електрифи-
кация и при нужда – за зе-
лени системи, за геоложки 
проучвания, за топлоснаб-
дяване, газоснабдяване, 
за далекосъобщения и 
други, които се одобря-
ват едновременно с под-
робния устройствен план 
като неразделна част от 
него. Защо е необходимо 
в такъв случай и предви-
деното в закона съгласу-
ване? Освен това и сега 
съществуващият режим 
на съгласуване особено с 
електроснабдителните 
дружества е с непонятно 
дълъг срок.

Добро решение на въп-

роса за автономно снабдя-
ване с вода и отвеждане на 
отходните води е предос-
тавената възможност от 
предложения закон в „чл.15 
(1) т. 6 разрешително за 
изграждане на водовзем-
но съоръжение за под-
земни води и/или разре-
шително за водовземане, 
и/или разрешително за 
заустване на отпадъчни 
води, издадени по реда и 
в случаите, предвидени в 
Закона за водите“, както 
и изискването за изгот-
вен договор за авторски 
надзор при съгласуване на 
проекта съгласно „чл. 15 

(1) т. 7 – удостоверение 
за регистриран в Камара-
та на архитектите в Бъл-
гария договор за авторски 
надзор.“

I I I .  Разрешаване на 

строителството

Вследствие на про-
ведените разисквания 
участ ниците в обсъжда-
нето се обединиха около 
мнението изискванията 
за издаване на разреше-
ние за строеж да се ди-
ференцират според соб-
ствеността на обектите 
и сложността на изпъл-
нението им. Например за 
обекти на частноправни 
лица, които собствени-
кът  ще обитава сам,  би 
могло да се въведе облек-
чен режим на издаване на 
разрешение за строеж. 
И съвсем нормално е за 
обекти, реализирани с 
публични средства, къде-
то се изисква строг ре-
жим по разходването на 
ресурсите,  да се прилага 
по-строг контрол на из-
даване на разрешение за 
строеж.

Добро решение е и въз-
можността за намаление 
на стойността на загу-
било давност разрешение 
за строеж при желание за 
подновяването му, както е 
предвидено в чл. 24 (4) от 
предложения за разглежда-
не закон за строителство-
то  - „При презаверяване на 
разрешението за строеж в 
случаите по ал. 2 и 3 се за-
плаща 25 на сто от пред-
видената такса по общия 
ред.“

IV. Част трета

Строителство

V. Глава XI

Начало на строи-
телството и взаимо-
отношения в строи-
телния процес

КСБ създаде работна гру-
па с ръководител доц. д-р арх. 
Борислав Борисов за разде-
лянето на Закона за устрой-
ство на територията (ЗУТ) 
на закон за териториалното 

устройство и регионалното 
развитие и закон за градо- 
устройството и по изработ-
ване на закон за строител-
ството. Разширеният Упра-
вителен съвет на Камарата 

реши трите законопроекта 
да бъдат обсъждани по об-
ластни представителства. 

Първата дискусия се със-
тоя на 15 - 16 май във Велин-
град. В нея се включиха пред-

ставители на ОП на КСБ от 
областите Пазарджик, Плов-
див, Хасково и Смолян. ОП 
на КСБ - Пазарджик, обобщи 
направените предложения и 
състави становище по нор-

С
ни

м
ка

 М
ар

т
ин

 С
ла

вч
ев

Семинарът във Велинград беше открит от Пламен Иванов – зам.-председател на УС на КСБ, инж. Евтим Янев - член на УС и пред-

седател на ОП на КСБ - Пазарджик, и инж. Саркиз Гарабедян - член на Комисията по воденето, поддържането и ползването на ЦПРС
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I. Откриване на стро-

ителна площадка и оп-

ределяне на строителна 

линия и ниво

По процедурата при-
състващите обсъдиха 
единствено необходи-
мостта от броя изисква-
щи се участници в изгот-
вянето на така наречения 
протокол за откриване на 
строителната площадка. 
Не би било необходимо при 
отговорност по закон-
ността на проектирания 
обект от страна на про-
ектанта и консултанта 
да се намесва още и пред-
ставител на общинската 
администрация, което 
утежнява и оскъпява про-
цеса по изпълнение. 

II. Участници в строи-

телството и взаимоот-

ношенията между тях 
Очерта се мнението, че 

не е необходима намесата 
на общините и държавата 
в процеса на фактическото 
строителство, освен като 
контрол, който в момента 
най-вече липсва. При из-
граждането на обектите 
съвсем нормално е съста-
вянето на всички удостове-
рителни документи да бъде 
извършвано от участници-
те в инвестиционния про-
цес. Това са и участниците, 
пряко заинтересовани от 
качеството на създавания 
продукт – строежа. Удо-
влетворително е, че този 
въпрос съгласно предло-
жението за нов закон за 
строителството е решен 
положително с чл. 39 ал. 
(2) „Откриване на строи-
телна площадка и опреде-
ляне на строителна линия 
и ниво се извършва при 
влязло в сила разрешение 
за строеж от лицето, уп-

ражняващо строителен 

надзор за обекта, или от 

техническия ръководител 

за строежите от пета ка-

тегория.”

При обсъждането се 
повдигнаха доста от на-
болелите въпроси по от-
ношение на отговорно-
стите на участниците в 
строителния процес. По 
въпроса за компетент-
ността на възложителя, 
особено при обекти, из-
пълнявани с обществени 
поръчки, при които от 
строителя се изисква 
наличието например на 
5 ключови специалисти 
по отделните части на 
проекта, а същевременно 
възложителя в лицето на 
общинската  администра-
ция разполага  само  с 
един специалист по висо-
ко строителство. Поста-
вени бяха и въпросите за 
опита и възможностите 
на проектанта и поема-
ните от него отговорно-

сти  при констатирани 
пропуски в проекта, как-
то и за осъществявания 
контрол от консултанта 
и отговорността при не-
гови пропуски. В този дух 
бе обсъдено и създаване-
то на държавна инвести-
торска дирекция, която да 
централизира, провежда, 
контролира и приема из-
вършеното строителство 
при обществени поръчки, 
особено с европейски 
средства. Това ще свали 
отговорността от общи-
ните, които и без това не 
притежават необходимия 
капацитет за управление, 
особено на големи про-
екти и при констатиран 
пробив по процедурите, 
търпят финансови корек-
ции, често водещи ги до 
фалит. Отговорността 
в този случай ще бъде 
изцяло в държавата, коя-
то има възможност да 
поддържа качествен екс-
пертен потенциал и да 
осъществява подобаващ 
контрол, включително и 
за корупционни практики.

Дискусия се разгоря 
и при определяне място-
то на подизпълнителя 
в строителния процес, 
което идва да докаже, че 
проблемът е сериозен и 
се нуждае от коментар 
и решение. Мненията на 
участниците в дискуси-
ята варираха от точно 
регламентиране място-
то и отговорностите на 
подизпълнителя в строи-
телния процес, неговото 
заплащане и задължения 
до мнението, че отноше-
нията изпълнител–под-

изпълнител са решени с 
Търговския закон и не е не-
обходимо друго регламен-
тиране. По този въпрос не 
се стигна до крайно мне-
ние, но присъстващите 
бяха единодушни, че про-
блемът „подизпълнител“ 
съществува и се нуждае 
от решение. Това се нала-
га, тъй като действител-
но съществува практика 
за вменяване на подизпъл-
нителя на солидарност с 
изпълнителя по отноше-
ние текущото разплаща-
не на обекта, наличие на 
редица случаи на текущо 
заплащане по чувстви-
телно занижени единични 
цени, обвързване запла-
щането на извършените 
видове работи с крайното 
разплащане на обекта на 
възложителя, третира-
нето на подизпълнителя 
като доставчик на стро-
ителна услуга и изключва-
нето му като изпълнител 
на такава, както и стана-
лото практика ползване 
на подизпълнители втора 
и трета ръка и на нерегла-
ментирани от Закона за 
Камарата на строители-
те изпълнители на строи-
телни работи. 

Съзнаваме, че това 
обсъждане не представя 
всички страни на разглеж-
дания проблем. Надяваме 
се, че след провеждането 
на подобни форуми в Об-
ластните представител-
ства на КСБ и подробни-
те дискусии в разширен 
Управителен съвет ще се 
обединим около искания, 
които ще помогнат за раз-
витието на гилдията.

мативната база в област-
та на строителството, 
изложено от председателя 
на местната структура и 
член на УС на КСБ инж. Ев-
тим Янев. Публикуваме пъл-

ния текст на становището. 
Очаквайте на страниците 
на в. „Строител“ и позиции-
те на останалите областни 
представителства, когато 
бъдат изготвени.
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Георги Сотиров

В  ОП на КСБ – Бургас,  представители 
на Областното представителство и сек-
цията на Националния клуб на строители-
те ветерани в черноморския град подпи-
саха меморандум за съвместна дейност. 
Двете страни приеха, че основните им 
усилия ще бъдат насочени към въвеждане 
на публично-частното партньорство при 
реализиране на дългосрочните стратегии 
на общините от областта и на Югоиз-
точния регион като цяло и създаването на 

клъстер „Строителство” като гарант за 
тази реализация.

Проведе се и среща на ръководството 
на клуба с инж. Костадин Марков - зам.-
кмет по строителството и териториал-
ното устройство в Бургас. В задълбочен 
разговор бяха разисквани въпроси относно 
работата на клуба и сътрудничеството 
му с местната власт. 

По време на дискусията беше заявена 
подкрепата на общината по всички напра-
вени предложения от страна на клуба на 
бургаските строители ветерани.

До управителите на строителни фирми

П О К А Н А
Уважаеми колеги,

КСБ – ОП София, организира безплатен за своите членове курс по 
промените в ЗОП.

За вписаните в ЦПРС фирми, които не са членове на КСБ – ОП Со-
фия, таксата е 130 лв. и може да бъде преведена по следната сметка:

Банка ДСК клон Московска
IBAN  BG66STSA93000014383711 BIC STSABGSF
Курсът  ще се проведе на 09.06.2014 г. от 13.30 часа в сградата на 

КСБ,  ул. „Михаил Тенев” № 6, етаж 1, заседателна зала. Лектори ще 
бъдат водещи експерти по ЗОП.

Желаещите могат да заявят участие до 04.06.2014 г., като изпра-
тят името на фирмата и на участника на долупосочения е-mail.

Местата са ограничени.

Председател КСБ – ОП София:  инж. Николай Станков

1784  София, ул. „Михаил Тенев” №  6, 
тел.: 02 806 29 30 ,31, 32 ,33; GSM: 0879 001 804, факс: 02 806 23 63, 
e-mail: sofia_office@ksb.bg, www.ksb.bg/sofia

Областно представителство - София

Невена Картулева

Конференцията „Италия и България: Да 
строим заедно“ ще се проведе на 5 и 6 юни в 
„София хотел Балкан”. Форумът е организи-
ран от Агенцията за пoдпомагане и интерна-
ционализация на италианските предприятия 
в чужбина (ИЧЕ), Конфиндустрия България, 
Камарата на строителите в България и 
Националната асоциация на строителите 
в Италия (ANCE), като ще се състои под па-
тронажа на посолството на южната страна 
в София и италианското Министерство на 
икономическото развитие.

Форумът ще бъде открит от Н. Пр. 
посланика на Италия в България Марко 
Контичели, вицепремиера Даниела Бобева, 
председателя на КСБ инж. Светослав Гло-
сов, президента на ANCE Джерардо Биан-
кофиоре, Пиетро Луиджи Гиа – председател 
на Конфиндустрия България, и Луиджи Сал-
вадори – председател на Конфиндустрия 
Балкани.

В края на първия ден от 16.30 до 18.30 ч. 
ще се проведат бизнес срещи между бъл-
гарски фирми, проявяващи интерес да уста-
новят контакт с 30-те компании, част от 
италианската делегация. Целта е създава-
нето на партньорства, които не се огра-
ничават само до нашия пазар, но могат да 
бъдат насочени и към други - на Балканите 
и в Средиземноморието. Чуждестранните 
фирми ще се запознаят с възможностите, 
предлагани от инфраструктурния сектор у 
нас през новия програмен период,  както и с 
тези в областта на жилищното и промиш-
лено строителство. 

На 6 юни ще бъде обсъдена подробно 
правно-данъчната рамка в България. Ще се 
разгледат иновативните материали в стро-
ителната индустрия и ще бъдат анализира-
ни най-интересните теми във финансовия и 
застрахователния сектор. 

Сред гостите и участниците във фору-
ма ще бъдат ген. директор на НКЖИ инж. 
Милчо Ламбрев, председателят на АПИ инж. 
Стефан Чайков, изп. директор на Българ-
ската агенция за инвестиции Светослав 
Младенов, Доминик Хамерс – изп. директор 
на „Геотехмин“ ООД, както и експерти от 
българските министерства, от държавни 
агенции и от НСОРБ.

„Като председател на Конфиндустрия 
България имам удоволствието да поканя 
всички български фирми, занимаващи се ди-
ректно или индиректно със строителство. 
Събитието има за цел обмяната на опит и 
създаването на дълготрайни връзки между 
строителни компании от двете държави. 
България е стратегически разположена на 
кръстопът между Изтока и Запада и обе-
диняването на силите ни би позволило съв-
местното излизане на нови пазари. На кон-
ференцията ще бъдат засегнати всички 
сектори на строителството - Real Estate, 
инфраструктура и енергетика“, призовава 
председателят на Конфиндустрия България 
Пиетро Луиджи Гиа.

За да потвърдите присъствието си 
или за допълнителна информация, може-
те да се обръщате към екипа на Кон-
финдустрия България на имейл адрес  
segreteria@confindustriabulgaria.bg или тел. 
029693006.

Вестник „Строител“ е официален медиен партньор на събитието

Председателят на КСБ инж. Светослав Глосов 
ще открие конференция „Да строим заедно“
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Инж. Стефан Карчев,
представител 
на КСБ в СРГ 
България - Турция

Второто заседание 
на Съвместната работна 
група (СРГ) за подготовка 
на Програмата за тран-
сгранично сътрудничество 
(ПТГС) България - Турция за 
периода 2014 – 2020 г. се 
състоя в Анкара. 

Срещата се проведе 
в сградата на Министер-
ството по европейските 
въпроси – националния 
парт ниращ орган от юж-
ната ни съседка. Тя беше 
открита от Бейза Туран, ди-
ректор на Дирекция „Финан-
сово сътрудничество“ към 
турското Министерство 
по европейските въпроси. 
Приветствия към гостите 
отправиха и съпредседате-
лят от българска страна 
- Димана Садонкова, зам.-
главен директор на ГД „Упра-
вление на териториалното 
сътрудничество“ към Ми-
нистерството на регионал-
ното развитие, както и от 
Ан-Ясмин Крабач, програмен 
мениджър към Центъра за 
компетентност „Макроре-
гиони и европейско терито-
риално сътрудничество“ на 
ГД  „Регионална и градска 
политика“ към ЕК.

СРГ за подготовка на 
ТГС между двете страни за 
периода 2014 – 2020 г. беше 
създадена в изпълнение на 
предложението на ЕС от 
7.12.2011 г. за съвместен 
Инструмент за предприсъ-
единителна помощ (ИПП). 
Програмата се ръководи 
от Управляващ орган и Съв-
местен технически Секре-
тариат (СТС) - независима 
структура, съставен на па-
ритетна основа между две-
те страни и гарантираща 
цялостното приложение на 
решенията на СРГ.

Работата започна с 
кратка презентация на 
Бернд Шу, ръководител на 
екипа за разработване на 
програмата. Беше направен 
преглед на напредъка по про-
грамиране от подписването 
на договора на 28 ноември 
2013 г. до момента. Даниела 
Иванова, ключов експерт от 
екипа, представи в детай-
ли разработения анализ на 
силните и слабите страни 
на програмната територия, 
възможностите и заплахи-
те пред изпълнението на 
целите на програмата. 

Вариант 1 на програмна-
та стратегия включва два 
приоритета - опазване на 
околната среда и насърчава-
не на действията за приспо-
собяване към изменението 
на климата и за смекчаване 
на изменението му, превен-
ция и управление на риска;  
насърчаване на туризма и 
културното и природното 
наследство.

Вариант 2 предвижда 
програмна стратегия с че-
тири приоритета. Това са: 
опазване на околната среда 

и насърчаване на действи-
ята за приспособяване към 
изменението на климата и 
за смекчаване на измене-
нието на климата, превен-
ция и управление на риска; 
насърчаване на туризма и 
културното и природното 
наследство; инвестиране в 
младежта, образованието 
и изграждането на умения;   
утвърждаване на местното 
и регионалното управление 
и повишаване на админи-
стративния капацитет на 
властите.

Във вариант 3 приори-
тетите са три: опазване на 

околната среда и насърчава-
не на действията за приспо-
собяване към изменението 
на климата и за смекчаване 
на изменението му, превен-
ция и управление на риска; 
насърчаване на туризма и 
културното и природното 
наследство; утвърждаване 
на местното и регионално-
то управление и повишаване 
на административния капа-
цитет на властите.

При обсъжданията бяха 
отбелязани интересни кон-
статации, като например 
факта, че на Турското Чер-
номорско крайбрежие има 
само две села срещу силно 
развита курортна структу-
ра на българското крайбре-

жие. Следователно не може 
да се говори за паритет и 
равнопоставеност. Отбе-
лязано беше, че в съседната 
държава има райони, в кои-
то изцяло липсват пътища 
и те са трудно достъпни, 
но отпуснатите средства 
по програмата (29 млн. 
евро)  изключват всякаква 
възможност за развитие на 
инфраструктурата. Стана 
ясно, че при настъпили ад-
министративни промени в 
Турция (смяна на областен 
управител) е бил провален 
един от проектите от пе-
риода 2007 – 2013 г.

След обстойна дискусия 
с представяне на различни 
варианти и предложения 
СРГ се обедини около вари-
ант 1 – програмна страте-
гия с два приоритета. Бе 
взето решение дейности-
те, ориентирани към мла-
дежите, образованието и 
насърчаване на конкурен-
тоспособността, да бъдат 
включени като хоризонтал-
ни теми в двата основни 
приоритета.

Вторият панел на сре-
щата започна с представя-
не от страна на областния 
управител на Хасково - Ка-
дир Исов, на изпратеното 
писмено официално стано-
вище в подкрепа на запазва-

нето на местоположението 
на Секретариата от на-
стоящия програмен период 
в Хасково. 

Атанаска Михайлова, 
като упълномощен предста-
вител на областния управи-
тел на Бургас и член на СРГ 
от страна на Националното 
сдружение на общините в 
Република България, пред-
стави в резюме предложе-
нието на Регионалния съвет 
за развитие на Югоизточ-
ния район (РСР на ЮИР) за 
промяна местоположението 
на Секретариата на тери-
торията – в град Бургас.

След дискусия и пред-
ставяне на обща позиция от 
страна и на Управляващия, 
и на Националния партни-
ращ орган относно предим-
ствата от запазването на 
настоящото местоположе-
ние на Секретариата, как-
то и недостатъците от 
евентуалната промяна СРГ 
прие с единодушие и за про-
грамен период 2014 - 2020 г. 
Секретариатът да запази 
местоположението си в 
Хасково (основен офис) и в 
Одрин (клон-офис).

Последната дискусия 
бе инициирана от страна 
на Националния партниращ 
орган и бе свързана с въпро-
са за логото на бъдещата 

програма. СРГ прие решение 
за изработване на ново. 

В заключение зам.-съп-
редседателят на групата и 
представител на УО - Ми-
лен Обретенов, представи 
индикативен график на дей-
ностите, свързани с проце-
са на програмиране до 22 
септември 2014 г. – крайния 
срок за внасяне на финална-
та версия на програмата в 
ЕК. Взето бе решение под-
робен план на дейностите 
да бъде предоставен на 
членовете на СРГ след ко-
ординация между УО и НПО. 
Оставен бе отворен въпро-
сът за провеждането на 
следващата среща на СРГ - 
за края на юли или началото 
на август 2014 г.

Припомняме, че първата 
среща на работната група 
беше проведена миналата 
година в София, когато се 
оповести и нейният състав. 
За членове бяха определени 
експерти от икономически 
и социални партньори от 
двете страни, представи-
тели на неправителствени 
организации, сред които ра-
ботодателски и синдикални, 
на регионалните съвети за 
развитие. 

Програмата за ТГС се 
подготвя на базата на по-
лучените резултати от 
т.нар. ситуационен анализ, 
обследващ редица социал-
но-икономически фактори 

(инфраструктура, транс-
порт, околна среда, демо-
графия, трудов пазар, обра-
зование и др.), регулярните 
консултации и предложе-
ния от заинтересованите 
страни в трансграничния 
регион. 

Като междинна дейност 
на двете страни през март 
се състояха още две срещи 
на ниво СТС  - в Хасково и 
Одрин, на които бяха коор-
динирани резултатите от 
анализа на външния незави-
сим консултант, беше съг-
ласувано състоянието на 
района от двете страни и 
неговите нужди, дефинирано 
беше полето на дейност на 
СРГ и беше обсъден избо-
рът на тематика за бъдеща 
дейност.

 Външният независим 
консултант, с който УО 
подписа договор -  консор-
циумът „Планиране и упра-
вление на проекти”, имаше 
основна задача да подготви  
стратегия и приоритетни 
области на действие, както 
и да организира регионални 
срещи с потенциални бе-
нефициенти в рамките на 
програмата. Целта е да се 
създаде възможност за ши-
роко обсъждане на програ-
мата с местните органи 
за определяне нуждите по 
региони и възможностите 
за тяхното задоволяване и 
реализация.

Второто заседание на работната група за подготовка на ПТГС се състоя в Анкара

Старата част на Анкара

Панорамен поглед към турската столица

Сградата на Министерството по европейските въпроси
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В Агенция „Пътна инфраструк-
тура“ бяха отворени ценовите 
оферти в откритата процедура за 
възлагане на строителен надзор за 
проектиране и рехабилитация на АМ 
„Тракия“ от км. 5+500 до км. 10+000 
– ляво платно, и от км. 5+500 до км. 
10+000 – дясно платно. Участък 2 
„Рехабилитация на АМ „Тракия“ (Со-
фия – Пловдив) – от км. 63+000 до 
км. 90+200 – дясно платно, и от км. 
62+500 до км. 90+200 – ляво платно, 
включително прилежащите връзки 
на пътни възли „Церово“, „Калуге-
рово“ и „Гелеменово“. В лот 27А на 
„Транзитни пътища V“ е предвидена 
рехабилитацията на над 32 км от 
старите участъци на автомаги-
страла „Тракия“. Те са при изхода на 
София и на територията на област 
Пазарджик.

Участници, допуснати до отва-
ряне на ценовите оферти (посоче-
ните цени са без ДДС):

1. „Трафик Холдинг“ ЕООД – обща-
та цена за изпълнение на договора е 
740  000,00 лв.,  разпределена както 
следва:

- Цената за изготвяне на ком-
плексен доклад за оценка на съот-
ветствието на техническия про-
ект е 13 000,00 лв. 

- Цената за упражняване на 
строителния надзор е 727 000,00 лв.

 2. ДЗЗД „Виапроект Тракия“, в 
което участват: „Гама Сървисиз“ 

ЕООД и „Вианекс Ентърпрайсис 
корп.“, Великобритания – общата 
цена за изпълнение на договора е 
468 000,00 лв.,  разпределена както 
следва:

- Цената за изготвяне на ком-
плексен доклад за оценка на съот-
ветствието на техническия про-
ект е 68 000,00 лв.

- Цената за упражняване на 
строителния надзор е 400 000,00 лв.

 3. ДЗЗД „Обединение Трансеко“, 
в което участват: „Трансконсулт-
БГ“ ООД и „Екоинженеринг“ ЕООД – 
общата цена за изпълнение на дого-
вора е 369 000,00 лв.,  разпределена 
както следва:

- Цената за изготвяне на ком-
плексен доклад за оценка на съот-
ветствието на техническия про-
ект е 5 000,00 лв.

- Цената за упражняване на 
строителния надзор е 364 000,00  
лева без ДДС.

4.  „Рутекс“ ООД – общата 
цена за изпълнение на договора е 
444 400,00 лв.,  разпределена както 
следва:

- Цената за изготвяне на ком-
плексен доклад за оценка на съот-
ветствието на техническия про-
ект е 12 400,00 лв.

- Цената за упражняване на 
строителния надзор е 432 000,00 лв.

5. Обединение „ЕН АР – Инфрам“, 
в което участват: „ЕН АР Консулт“ 

ЕООД, „Инфрам“ АД ,Чехия, и „ХБХ 
Проект“  ЕООД – Словашка Републи-
ка – общата цена за изпълнение на 
договора е 782 000,00 лв.,  разпреде-
лена както следва:

- Цената за изготвяне на ком-
плексен доклад за оценка на съот-
ветствието на техническия про-
ект е 22 000,00 лв.

- Цената за упражняване на 
строителния надзор е 760 000,00 лв.

6. Обединение „ПИЕ-АЙ ТИ ЕМ 
– Тракия“, в което участват: „Пъ-
тинвест-инженеринг“ АД и „АЙ 
ТИ ЕМ Проджект“ ООД – общата 
цена за изпълнение на договора е 
539 358,00 лв., разпределена, както  
следва:

- Цената за изготвяне на ком-
плексен доклад за оценка на съот-
ветствието на техническия про-
ект е 4106,00 лв.;

- Цената за упражняване на 
строителния надзор е 535 252,00 лв.

7. Обединение „Пътконсулт 
2000-ИРД“, в което участват: „Път-
консулт 2000“ ЕООД и „ИРД Инжене-
ринг“ с.р.л. – общата цена за изпъл-
нение на договора е 549 000,00 лв.,  
разпределена, както  следва:

- Цената за изготвяне на ком-
плексен доклад за оценка на съот-
ветствието на техническия про-
ект е 5400,00 лв.

- Цената за упражняване на 
строителния надзор е 543 600,00 лв.

Проектът трябва да бъде завършен 
до края на новия програмен период

Десислава Бакърджиева

Търговете за изграждането на тунела през 
Кресненското дефиле от магистрала „Струма” ще 
бъдат обявени в средата на 2016 г. Междувременно 
дебатите за лот 3.2 на АМ „Струма” ще продължат. 
Това заяви зам.-министърът на транспорта, инфор-
мационните технологии и съобщенията Петър Киров 
пред журналисти в София.

„Тунелът при Кресна по лот 3.2 на АМ „Струма” е 
един от най-големите проекти по Оперативна програ-
ма „Транспорт и транспортна инфраструктура” (ОПТТ). 
Изключително се радвам на сблъсъка на мнения, защо-
то това ще ни даде възможност да разгледаме всички 
възможни решения за преминаване през Кресненското 
дефиле. Компаниите, които се занимават с тунелно 
строителство, изразиха различно мнение от Камара на 
строителите в България (КСБ). Поради сериозността 
на инвестицията е важно да имаме консенсус между 
професионалната общност и убедеността на обще-
ството, че тези средства са адекватно вложени и 
няма дебалансираност в програмата. Дебатът с Евро-
пейската комисия ще бъде интензивен и преди всичко 
професионален, а не политически”, каза Петър Киров.

„Национална компания „Стратегически инфраструк-
турни проекти” извършва проучвания във връзка с меж-
динния участък на лот 3.2. Едва когато бъдат готови 
техните разчети, ще имаме окончателна индикативна 
стойност.” Така  зам.-министърът  коментира твър-
денията на Българската асоциация за геотехническо 
и тунелно строителство (БАГТС) по отношение на 
стойността на проекта. БАГТС обяви на последната 
си пресконференция, че тунелът при Кресна може да 
се изгради за по-малко от 400 млн. евро, което е под 
индикативната стойност 1,1 млрд. лв.

Петър Киров подчерта за пореден път, че проектът 
трябва да бъде завършен до края на 2020 г., когато из-
тича срокът за разходите по ОПТТ. Това означава, че 
дискусиите ще продължат, но те в никакъв случай няма 
да забавят изпълнението.

Ще бъдат рехабилитирани старите участъци 
при изхода на София и край Пазарджик
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ЕНП има най-много представители, излъченият от нея Жан-Клод Юнкер получи мандат 
да преговаря за председател на ЕК. Спорът за поста може да продължи и през лятото

Невена Картулева

Страните от ЕС из-
браха новите си пред-
ставители в Европейския 
парламент (ЕП) за следва-
щите пет години. 28-те 
държави определиха общо 
751 депутати. От около 
400 млн. европейци с право 
на глас по-малко от поло-
вината казаха своята дума 
за бъдещия състав на ЕП. 
Най-много членове в Брюк-
сел ще има Европейската 
народна партия (ЕНП). С 
28,36% от гласовете на из-
бирателите тя спечели 213 
мандата. Прогресивният 
алианс на социалистите 
и демократите е на вто-
ро място с 64 места, или 
8,52% от вота.  Зелените 
ще имат 52-ма представи-
тели, а за тях бюлетината 
си са пуснали 6,92% от из-
бирателите. Европейските 
консерватори и реформа-
тори имат 46 места, или 
6,13% от гласовете. Евро-
пейската обединена леви-
ца със Северната зелена 
левица печелят 42 места, 
или 5,59% от вота. „Европа 
на свободата и демокра-
цията“ има 38 места, или 
5,06%. Избраните канди-
дати от формации, които 
са имали депутати в пре-
дишния парламент, но не 
са били част от нито една 
от групите, са 41, опреде-
лени с 5,46% от  гласове-
те, а други 66 места са за 
партии/коалиции, които са 
нови за ЕП, и за тях са гла-
сували 8,79%. 

Броят на депутатите 
от държавите членки е: 
Белгия – 21, България – 17, 
Чехия – 21, Дания – 13, Гер-
мания – 96, Естония – 6, 
Ирландия – 11, Гърция – 21, 
Испания – 54, Франция – 
74, Хърватия – 11, Италия 
– 73, Кипър – 6, Латвия – 8, 
Литва – 11, Люксембург – 6, 
Унгария – 21, Малта – 6, Хо-
ландия – 26, Австрия – 18, 
Полша – 51, Португалия – 
21, Румъния – 32, Словения 
– 8, Словакия – 13, Финлан-
дия – 13, Швеция – 20, Вели-
кобритания – 73.

В България

най-много от гласове-
те на избирателите спече-
ли ГЕРБ, която принадлежи 
към групата на ЕНП. Спо-
ред окончателните данни, 
изнесени в сайта на ЦИК, 
формацията на експремие-
ра Бойко Борисов е събрала 
30,4%. Това означава, че 6 
от общо 17-те депутати 
от нашата страна в ЕП 
ще бъдат от ГЕРБ. Втори 
са „Коалиция за България“ 
с 18,93%, или 4 места в 
Брюксел. Трети – ДПС, със 
17,27%, като също пече-
лят 4 места. „България без 
цензура“ има 10,66%, или 2 
мандата. Реформаторски-
ят блок печели 6,45% и из-

праща един депутат в ЕП. 
Евровотът у нас стана 

причина за вътрешнополи-
тически спорове. Отново 
имаше победители, но не и 
губещи. Петте формации 
умело си служеха с мате-
матиката, така че да до-
кажат това чрез сравне-
ния с подкрепата, която са 
имали на предишни избори, 
или анализи на отделни 
сегменти от вота. Зара-
ди резултатите от ГЕРБ, 
„България без цензура” и 
Реформаторския блок по-
искаха незабавна оставка 
на кабинета „Орешарски“ и 
предсрочни парламентарни 
избори за 43-ото народно 
събрание. Последва вот на 
недоверие, дебатите по 
който продължиха повече 
от пет часа в сряда. Гласу-
ването му ще бъде в петък. 

Европейските избори 
минаха, но най-важният 
въпрос все още няма кате-
горичен отговор. Предстои 
да стане ясно кой ще бъде 

следващият  

председател на ЕК

 и кои политически гру-
пи ще намерят общ език, 
за да определят дневния 
ред на новия парламент. 

Европейските лидери 

проведоха в Брюксел пър-
вата си среща след вота. 
Те решиха да преразгледат 
приоритетите на ЕС, за да 
отговорят на вълната от 
евроскептицизъм, но не мо-
жаха да се споразумеят по 
въпроса за това, кой ще за-
еме председателския пост 
в ЕК след Жозе Барозу.

„Европа ще направи 
преоценка на политиката 
си, след като на евроизбо-
рите гласоподавателите 
изпратиха силно послание“, 
е заявил председателят на 
Европейския съвет Херман 
ван Ромпой след срещата. 
Лидерите са го помолили 

да започне консултации за 
бъдещи действия, които 
да са насочени към съз-
даване на нови работни 
места и към промяна на 
политиката за бюджетни 
съкращения към такава за 
ускорен икономически рас-
теж. Ван Ромпой планира 
да се срещне с политиче-
ските групи в ЕП 2014, за 
да обсъди с тях и избора 
на нов председател на ЕК. 
Голяма част от европей-
ските лидери са дали знак, 
че не са съгласни да под-
крепят предложените от 
парламента кандидати, а 
искат да избират между 

по-голям кръг от претен-
денти.

Номинираният от ЕНП 
за председател бивш пре-
миер на Люксембург Жан-
Клод Юнкер получи мандат 
за преговори във връзка 
с кандидатурата му от 
Председателския съвет 
на Европарламента. Съве-
тът поиска от държавни-
те лидери също да дадат 
на Юнкер ясен мандат да 
преговаря с останалите 
политически сили.

Процедурата предвиж-
да кандидатът за най-ви-
сокия пост в ЕК да бъде 
излъчен от Европейския 

съвет, а след това да бъде 
одобрен от ЕП с квалифи-
цирано мнозинство - гла-
совете на 50 процента 
от евродепутатите плюс 
един.

Според  френското 
правителство при избора 
на кандидат трябва да 
се вземат предвид резул-
татите от евровота и 
фактът, че ЕНП получава 
най-много депутати, а 
Юнкер е излъчен от нея. 
„Франция обаче би искала 
изборът да не опира само 
до личност, а и до програ-
ма. Затова не е изключе-
но това да не е Юнкер“, 

предупредили са обаче от 
Париж.

След това, явно несъг-
ласие с препоръката на 
Председателския съвет 
на ЕП е изразил и британ-
ският премиер Дейвид Ка-
мерън. Пред десетина ли-
дери на ЕС той е настоял 
да не се оставят да бъдат 
подведени от Европейския 
парламент при избиране-
то на кандидат за пред-
седател на ЕК. В серия от 
телефонни разговори той 
е подчертал, че именно на-
ционалните ръководители 
трябва да кажат кого ис-
кат на този висок пост, 

а не да се оставят да им 
бъде наложен кандидат, 
подкрепян от ЕП.

„Трябва да се придър-
жаме към процедурата, 
а според нея Европейски-
ят съвет има правото да 
номинира председател на 
ЕК“, заявиха от пресцен-
търа на британския пре-
миер.

Камерън е разговарял 
по въпроса и с председа-
теля на съвета Херман 
ван Ромпой. Той е изразил 
притеснение, че един от 
водещите кандидати за 
поста твърди, че с оглед 
резултатите от изборите 
за ЕП лидерите на страни-
те членки трябва да номи-
нират него. Британският 
премиер е настоял ръково-
дителите първо да опре-
делят кои са най-важните 
реформи, които трябва да 
бъдат извършени, и после 
да определят подходящ 
председател на ЕК.

Унгарският премиер 
Виктор Орбан, макар и 
член на ЕНП, също ясно е 
заявил, че няма да подкре-
пи кандидатурата на Юн-
кер. Премиерът на Швеция 
Фредрик Рейнфелд го пос-
ледва.

При това положение 
особено важна става по-
зицията на германския 
канцлер Ангела Меркел. Тя 
е потвърдила подкрепа-
та на ръководения от нея 
Християндемократически 
съюз за кандидатурата на 
Юнкер. Но е подчертала, 

че нито една партия няма 
мнозинство в новия ЕП, 
така че ще са необходи-
ми преговори и компромис, 
както и да бъдат разгле-
дани повече кандидатури. 
Меркел е уточнила, че про-
цесът може да продължи и 
през лятото.

След края на среща-
та тя е допълнила, че не 
е забравила Юнкер, но че 
европейските лидери са 
решили да проучат още 
кандидати, както и да се 
спрат на други важни въ-
проси, като например на-
значаване на повече жени 
на водещи постове.

Председателят на Европейския съвет Херман ван Ромпой и 

германският канцлер Ангела Меркел по време на първата среща 

на националните ръководителите от общността след вота

Номинираният от ЕНП за председател на ЕК Жан-Клод Юнкер получи мандат за преговори от Председателския съвет на ЕП  

във връзка с кандидатурата му. Претендентът на другата политическа сила, събрала най-много гласове – ПЕС, е Мартин Шулц. 

Дали един от двамата ще заеме най-високия пост в Брюксел, или това ще е трети човек, номиниран от европейските лидери?
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Франция изненада Европа. Крайнодесният Национа-
лен фронт на Марин льо Пен постигна историческа по-
беда на евроизборите, като стана първа политическа 
сила с 26% от гласовете на избирателите. Тя може да 
разполага с цели 25 места в новия ЕП, което надвишава 
над осем пъти досегашния брой на евродепутатите й. 
За първи път антиимигрантската и антиевропейска 
партия печели избори в страната.

Тя беше определена от европейски лидери от ранга 
на германския финансов министър Волфганг Шойбле или 
зам.-председателя на ЕК Вивиан Рединг като фашистка. 
„Възходът на десния популизъм на европейските избори 
е забележителен и достоен за съжаление“, коментира 
германският канцлер Ангела Меркел.

В социалните мрежи от понеделник пък се разпрос-
транява уеб страница, в която недоволни французи се 
извиняват на Европа за изборните резултати в страна-
та. „Скъпа Европа, съжаляваме. С много любов, Франция 
(проевропейската)“, гласи единственото съобщение на 
нея.

„ЕС трябва да осъзнае случилото се на изборите и 
да настоява за промяна. Победата на крайнодесния На-
ционален фронт във Франция е проблем на цяла Европа“, 
заяви в Брюксел френският президент Франсоа Оланд, 
пристигайки за срещата на високо равнище.

Възходът на крайните партии на Стария континент 
се потвърждава и от резултатите в Гърция. Граждани-
те на южната ни съседка отредиха победа на радикал-
ната коалиционна левица СИРИЗА, водена от Алексис 
Ципрас. Във вторник той официално поиска предсрочни 
избори, заявявайки, че консервативното правителство 
на страната няма легитимност да прилага реформи-
те, свързани с международните кредитни споразумения. 
Основен акцент в кампанията на Ципрас беше прекра-
тяването на рестриктивните политики на ЕС и упраж-
няването на засилен контрол върху банките. 

В Австрия спечели дясноцентристката Австрий-
ска народна партия. Националистическата Партия на 
свободата обаче е получила подкрепата на 20,5% от 
избирателите и ще вземе цели 4 места, с което бележи 
категоричен напредък в сравнение с вота през 2009 г.  

Популистката Партия на независимостта на из-
вестния със скандалните си изказвания Найджъл Фа-
радж направи исторически пробив във Великобритания.  
Формацията е проводник на редица радикални виждания, 
като например това, че българите и румънците са опас-
ни за британската социална система и не бива да се до-
пуска свободният им достъп в Обединеното кралство. 
Партията му спечели 27,5% от гласовете и ще вкара 
23-ма депутати в новия ЕП с 10 повече от предишния 
мандат. За първи път от 1910 г. национални избори във 
Великобритания не са спечелени нито от лейбъристи-
те, нито от торите.

Евроскептично настроената и антиимиграционна 
Датска народна партия печели убедително евроизбо-
рите в Копенхаген. Популярността на формацията се 
дължи на засилващите се сред датчаните опасения, че 
нарастващата имиграция ще се окаже непоносимо бре-
ме за социалната система на Дания. 

Включените на първите места в листите на форма-
циите, които излъчват свои представители за ЕП, бяха 
обявени от говорителя на ЦИК Цветозар Томов. Това 
обаче може и да не са избраните депутати за Брюк-
сел, защото има двудневен срок, в който те ще бъдат 
уточнени, допълни Томов. Това означава, че в петък, след 
редакционното затваряне на броя, окончателно ще ста-
нат ясни 17-те български евродепутати. Причината за 
евентуалните рокади е възможността някой да се от-
каже от поста и така да отстъпи място в Брюксел на 
друг претендент от партийната листа. 

И все пак резултатите от вота сочат, че ГЕРБ ще 
изпрати в ЕП общо шестима. Първи е бившият минис-
тър по управление на средствата от ЕС и екскмет на 
Габрово Томислав Дончев. Той има 15,91% преференция, 
останалите са с под 5%. Това са досегашните евро-
депутати Андрей Ковачев, Мария Габриел и Владимир 
Уручев. Петото място е за Ева Паунова – досегашен 
координатор на ГЕРБ в ЕП. Шести е Емил Радев – юрист, 
автор на идеята за 10-годишната абсолютна давност 
на задълженията. Засега не е ясно дали Дончев ще оти-
де в ЕП, или ще преотстъпи мястото си на седмия в 
листата на партията – юриста Андрей Новаков.

С най-много преференции от Коалиция за България 
(БСП) е 15-ият в листата Момчил Неков, следван от 
лидера на партията и водач на листата Сергей Ста-
нишев с 6,61%. Следващият с най-много преференции е 
зам.-председателят на БСП Георги Пирински. 

Още в изборната нощ Станишев съобщи, че от-
стъпва мястото си и така евродепутат става Илияна 
Йотова. За нея това ще е трети мандат в ЕП. Така се 
освобождава място и за четвъртия в списъка – Петър 
Курумбашев. Ако освен Станишев и Момчил Неков се 
откаже от поста в Страсбург, там следва да отиде 
петият в листата – Достена Лаверн. Социалистите 
имат общо четири мандата в ЕП.

ДПС също са с четирима евродепутати. Нито един 
кандидат от тяхната листа няма над 5% преференция. 
Първите четирима са Филиз Хюсменова, която ще бъде 
евродепутат за трети път, Делян Пеевски – насто-
ящ народен представител в 42-рото народно събрание, 
Неджми Али – зам.-министър на отбраната, и Илхан Кю-
чук – председател на младежкото ДПС. В изборната нощ 
Пеевски обяви, че се отказва от поста, и така на негово 
място в Страсбург ще отиде министърът на околната 
среда и водите Искра Михайлова. Кой ще я замести в 
управляваното от нея ведомство, засега не е ясно. 

Коалиция „България без цензура“ (ВМРО, ЗНС, „Гер-
гьовден”) има два мандата. Водачът на листата – жур-
налистът Николай Бареков, е с 10,95% преференциален 
вот, а вторият – столичният общински съветник от 
ВМРО – БНД Ангел Джамбазки, е с 8,58%.

Реформаторският блок ще излъчи един евродепутат. 
Водач на листата беше Меглена Кунева, но записани-
ят под номер 2 Светослав Малинов е получил най-висок 
преференциален вот – 27,1%, и така той ще е човекът, 
който ще замине за Брюксел. 

По отразяването на европейските избори в България рабо-
тиха Ренета Николова, Невена Картулева, Емил Христов, 
Десислава Бакърджиева, Денис Бучел и Калоян Станчев
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В свят, в който предотвра-
тяването на климатичните 
промени е глобален приоритет, 
архитектурните и строител-
ните решения са все по-често 
ориентирани към енергийната 
ефективност на сградите. 
Нормативните изисквания се 
променят динамично, както и 
изискванията на клиентите, за 
които енергийна ефективност 
на дома или офиса има двояка 
значимост – като начин за на-
маляване на прекомерно висо-
ките разходи за отопление и 
охлаждане, от една страна, и 
като грижа за опазване на при-
родата, от друга. 

Всички, за които думите 
„енергийна ефективност” са 
нещо повече от актуална тен-
денция, ще оценят  блокчета-

та за зидария YTONG extrA+ . 

Този висок клас топлоизола-

ционна зидария е създадена 
за нуждите на съвременното 
устойчиво строителство и 
осигурява всички условия за 
добрата инвестиция. 

Голяма част от разходи-
те за енергия в една къща се 
отнася към отоплението и 
вентилацията. Съществуват 
различни методи, с които да се 
ограничат тези разходи, като 
един от съществените е още 
при изграждането на стени-
те да се използват блокчета 
YTONG. В новия YTONG extrA+ 

са комбинирани няколко качест-
ва, които не могат да бъдат 
надминати от никой друг стро-
ителен материал. 

 Енергийна ефектив-

ност - Материалът притежа-
ва коефициент на топлопровод-
ност 0.09 W/mK, т. е. с над 40% 
по-нисък от този на сухата ча-
мова дървесина. YTONG extrA+ 
прави дома ви независим от 

капризите на времето, цени-

те на енергията и влиянието 

на околната среда. Еднослойна 
зидария с дебелина само 30 cm 
има коефициент на топлопре-
минаване, по-нисък от рефе-
рентната стойност за външни 
стени, посочена в Наредба № 7 
за енергийна ефективност. 

Сред масово използваните 
зидарски материали YTONG 

extrA+ притежава най-добри 
топлоизолационни качества. 

 Допълнителната жи-

лищна площ, която се печели, 
е съществено предимство. Де-
белината на готовата външна 
стена от топлоизолационна зи-
дария от YTONG extrA+ е само 
32 cm. За еднофамилна къща 
използваемата площ се уве-

личава с 1.5 до 4 квадратни 

метра на всеки 100 квадрата 

разгъната застроена площ. 
На практика това означава 10% 
по-голям хол или почти двойно 
по-широка луксозна баня. Не е 
трудно да се изчисли, че стой-
ността на спечеленото прос-

транство надхвърля цената на 
материалите, необходими за 
зидарията.  

 Стената „диша” – това 
означава, че стената абсорби-
ра излишната влага от възду-
ха и я отдава обратно, когато 
влажността в помещението 
намалее. По този начин YTONG 
осигурява комфорт, стабилен 

микроклимат и здравословна 

жизнена среда през цялата го-

дина.

 Стената спира огъня  - 

YTONG е негорим и огнеустой-

чив строителен материал. 
При пожар еднослойната сте-
на от YTONG не се деформира 
и не се разрушава, не пропуска 
топлината и предпазва от пре-
минаване на огъня в съседни по-
мещения. 

 Еднослойната стена от 

YTONG не старее – забелязва-
те как по някои изолирани фа-
сади след известно време се 
появяват пукнатини и се нала-
га ново саниране на сградата. 
YTONG е съвременен матери-
ал, който се използва вече поч-
ти 90 години. За този период 
се е доказало, че материалът 
не старее - не се наблюдават 
съществени изменения в ка-
чествата му. Защитеният от 
преки въздействия материал 
има практически неограничена 
трайност във времето.

 Екологичен – YTONG е 

природен продукт, които се 
произвежда от напълно ес-
тествени суровини – пясък, 

негасена вар, цимент, гипс и 

вода. Добивът на тези сурови-
ни не нарушава екологичното 
равновесие, обработват се в 
затворен производствен цикъл 
с умерено използване на енер-
гия. Сградите, построени с 

YTONG, се отопляват по-лес-

но и икономично, отделените 

емисии въглероден двуокис са 

по-малко и така допринасяте 

за опазването на околната 

среда. 

YTONG extrA+ с класически 
средства задоволява строги-
те съвременни изисквания към 
строежите. Фасадите се за-
щитават от дъжд и сняг само 
с традиционни мазилки и за 
разлика от синтетичните изо-
лационни системи не стареят 
и са устойчиви на вятър и ме-
ханични повреди.

За проектантите, строи-
телите и собствениците ед-
нослойните фасади от YTONG 

extrA+ означават различни 
неща. За първите това е изпи-
тано, елегантно и работещо 
техническо решение. За вто-
рите – чиста и спестяваща 
време технология, а за трети-
те – безпроблемно ползване, 
повече жилищна площ и реална 
енергийна ефективност.

Свилена Гражданска

„Качеството на нашите строителни продукти 
изпреварва въвеждането на нормативните изиск-
вания за енергийна ефективност и пожарна безо-
пасност.“ Това заяви Йенс Тирфелдер – управител 
на „КСЕЛА България“ ЕООД на конференцията „20 
години YTONG в България – традиции и иновации“. 
На нея присъстваха Емилия Вълчовска – началник-
отдел „Професионално образование и обучение“ към 
Министерството на образованието и науката, 
доц. д-р инж. Радан Иванов – ректор на Висшето 
строително училище „Любен Каравелов“, предста-
вители на различни браншови организации и др. 

Тирфелдер подчерта, че КСЕЛА има заводи в над 
20 страни. Служителите й са повече от 7300 по 
целия свят. „За 20 години присъствие у нас произ-
ведохме повече от 4,5 млн. куб. м. YTONG. "Това 
са приблизително 50 хиляди еднофамилни къщи“, 
поясни управителят на „КСЕЛА България“ ЕООД. 
От 2012 г. в завода в Добрич се произвежда и изо-
лационният продукт multipor. 

 „Работим непрекъснато за разширяване при-
съствието ни на пазарите за строителни ма-
териали в района. Много добре сме познати в 
Македония, Русия, Унгария, страните от бивша 
Югославия. Преди седмица осъществихме и пър-
вата си доставка от завода в Добрич за Грузия“, 
заяви Тирфелдер. „Сградите, изградени със строи-
телните продукти на „КСЕЛА България“, са енер-
гийно ефективни на достъпни цени“, обясни упра-
вителят Тирфелдер. 

По време на конференцията бяха представени 
различни презентации, свързани с безопасността и 
икономичността на домовете ни. Проф. д-р инж. Ди-
митър Назърски изнесе лекция на тема „Енергийната 
ефективност на сградите – нормативни аспекти“. 

Десислава Бакърджиева

Дадоха старт на изграждането 
на най-мащабния инфраструктурен 
проект в Павликени. Той включва 
строителството на пречиствател-
на станция за отпадни води и при-
лежащата й инфраструктура. Това 
е една от последните дейности, фи-
нансирани по Оперативна програма 
„Околна среда” 2007 – 2013 г. Проек-
тът е на стойност 31 157 608 лв., от 
които 30 222 879 лв. са безвъзмезд-
на финансова помощ, а останалите 
934 728,25 лв. са осигурени от община 
Павликени.

Първата копка на обекта направи-
ха кметът на Павликени инж. Емануил 
Манолов, ръководителят на Управля-
ващия орган на ОП „Околна среда“ 
Спиридон Александров, зам.-област-
ният управител Андрей Илиев и Све-
тослав Войнски – представител на 
главния строител.

Изпълнител на проектирането и 
изграждането е ДЗЗД „Иса Инвест 
Павликени”, а подизпълнител е „Вод-
строй ВТ” АД. Фирмите ще трябва 
да приключат работа в изключително 
кратък срок, тъй като обектът тряб-
ва да бъде въведен в експлоатация на 
20 септември 2015 г. Строителство-
то може да започне в средата на юни, 
защото се очаква разрешение от Ми-
нистерството на инвестиционното 
проектиране (МИП). „По регламент 
всички обекти на стойност над 10 
млн. евро трябва да бъдат одобрени 
от МИП. Въпреки че строителство-
то започва в края на програмния пе-
риод, проектът не е рисков. Сигурен 

съм, че сроковете ще се 
спазят. Изпълнителят е 
добре познат, работил 
е качествено по други 
обекти”, коментира пред 
в. „Строител” Спиридон 
Александров.

По думите на кмета 
по време на строител-
ството е възможно да възникнат 
проблеми, тъй като Павликени е раз-
положен върху старо антично селище.

„При различни строителни дейнос-
ти са откривани останки от римско 
време. Подготвени сме теоретично. 
Разполагаме с всички археологичес-
ки карти от района и там, където 
се смята, че има находки, ще бъдем 
внимателни. Очаквам да се натък-
нем на артефакти, които, от една 
страна, ще повлияят положително 
и ще популяризират града. От друга 
страна, могат да доведат до вре-
менно замразяване и усложнения на 
строителството, както се случи 
по участъците на автомагистрала 
„Струма”. Надявам се да нямаме по-
добни проблеми и да спазим всички 
срокове, за да избегнем финансови ко-
рекции”, подчерта инж. Манолов. Той 
посочи още, че засега Павликени няма 
осигурено финансиране за цялостно 
преасфалтиране на уличната мрежа. 
ОПОС подкрепя рехабилитация само 
в района на строителните дейности, 
поради което общината ще изготви 
проект за цялостно преасфалтиране 
на най-натоварените улици и ще кан-
дидатства по Програмата за разви-
тие на селските райони (ПРСР).

Представителят на главния изпъл-

нител Георги Файтонджиев заяви, че 
обектът е сложен, тъй като включ-
ва рехабилитация на дълго трасе за 
изключително кратко време. Поради 
това десет групи ще работят едно-
временно в различните зони на града. 
В определени моменти екипите ще 
наброяват общо до 200 души. „Пречис-
твателната станция ще се изгради 
по съвременните европейски норми и 
ще бъде вложена модерна технология. 
Договорили сме оборудване от Запад-
на Европа – произведено в Германия 
и Дания. Технологията е доказана, 
тъй като сме я използвали и в други 
проекти, като реконструкциите на 
пречиствателните станции в София, 
Момчилград и Стамболийски”, заяви 
Файтонджиев.

Според инж. Любомир Шербетов 
– изп. директор на „Водстрой ВТ” АД, 
не само периодът на изпълнение ще 
бъде предизвикателство. „Възмож-
но е да имаме проблеми с високите 
подпочвени води и неизяснената под-
земна инфраструктура. Почти няма 
град в България, който да има точен 
кадастър на изградената подземна 
комуникация. Изключително тежка 
ще бъде и рехабилитацията в експло-
атационно състояние на близо 7 км 
от канализацията”, каза той.

Инвестицията е 31 млн. лв.

Снимка авторът
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Проблемите с питейната вода в община Мине-
рални бани ще бъдат решени кардинално, съобщи на 
пресконференция кметът Мюмюн Искендер. Вече е 
факт първата копка за изграждане на вътрешна во-
допреносна мрежа. Проектът е за близо 5 млн. лв. и 
ще обслужва 1250 души от общината плюс всички 
почивни станции и бази за отдих. „Дълго време про-
блемът с водата отблъскваше инвеститорите за-
ради наложените режими“, сподели кметът Искендер.

От общината имат намерение бившата бал-
неолечебна база „Божур“ да бъде обновена и рекон-
струирана, за да се увеличи потокът от туристи. 
„Нямаме претенции за собственост върху базата, 
просто искаме тя да заработи, за да могат хората 
да се лекуват“, каза Мюмюн Искендер.

Преди няколко месеца общинското ръководство 
успя да постигне една от големите си цели – да си 
върне собствеността върху обществената баня и 
да я ремонтира изцяло. Минералната вода в нея ле-
кува болестта на Бюргер, диабетни усложнения и 
според експертите по качество превъзхожда дори 
тази в Карлови Вари.

чийто строеж е замразен 
през 2009 г. 

„За рестартиране на 
строителството в бю-
джета на Министерство-
то на регионалното раз-
витие за тази година са 
предвидени 1,8 млн. лв., а 
за следващата – 2,5 млн. 
лв.”, съобщи регионалният 
министър. 

Пречиствателната 
станция е част от про-
екта за водоснабдител-
ната система на града с 
водоизточник язовир „Асе-
новец”. Строителството 
й започва през 1987 г., но 
върви с много бавни тем-
пове поради неритмично 
обезпечаване с финансови 
средства. След 2001 г. из-
граждането е преустано-

вено. 
През 2007 - 2008 г. се 

извършва актуализация на 
проекта за ГПСПВ. През 
2008 г. Министерството 
на регионалното развитие 
и благоустройството в 
качеството си на възло-
жител провежда процеду-
ра за нов изпълнител на 
строителните работи. 

Н а  10  с е п т е м в р и 
2008 г. се сключва договор 
на стойност 34 271 400 лв. 
(с ДДС) с български кон-
сорциум. 

Строителството на 
обекта е продължило до 
септември 2009 г., като 
на 8 септември 2009 г. е 
спряно с акт - образец 10, 
заради липса на финансови 
средства. Извършените 

СМР са за около 30 млн. лв. 
с ДДС. По-голямата част 
от подобектите на пре-
чиствателната станция 
са напълно завършени, а 
останалите са във висока 
степен на изграденост. 

Остава да се изпълнят 
монтажни работи по тех-
нологично оборудване и 
довършване на огради, 
вертикални планировки 
и довършителни работи 
в лабораторна сграда за 

близо 4,3 млн. лв. 
Още 10 млн. лв. са не-

обходими за довеждащи 
водопроводи, напорен ре-
зервоар и свързване на 
ГПСПВ с водопроводната 
мрежа на Сливен.

Областният управител Корнелий Желязков връчи на министъра на регионалното развитие 

Десислава Терзиева почетен знак. Министър Терзиева беше удостоена с него за значим принос 

в провеждане на регионалната политика и за изграждане на инфраструктурни обекти в 

областта

Реконструкция и модернизация на стария пазар 
в кв. 21 на града обяви община Асеновград. Тя е с 
прогнозна стойност 3,2 млн. лв. без ДДС. По план 
реализацията на проекта ще се извършва поетапно, 
като в зависимост от осигурените средства ще се 
определят отделните етапи. Поради това са въве-
дени подобекти, които ще могат да функционират 
самостоятелно. Според условията строителните 
работи ще продължат 10 месеца след подписването 
на договора. 

В процедурата могат да участват компании и 
обединения, които да докажат общ оборот от по-
следните три години в размер на 11,7 млн. лв. и из-
пълнени договори за строителни работи в размер 
на 5,8 млн. лв. Крайният срок за кандидатстване по 
поръчката изтича на 19 юни. Офертите ще се оценя-
ват според икономически най-изгодното предложение 
с тежест за цена 60% и за техническо изпълнение  
тежест 40%. 

 

Община Лесичово търси стро-
ителни компании за рехабилитация 
на общински път в участъка между 
селата Динката и Памидово. Пред-
вижда се и обновяване на част от 
водоснабдителната мрежа на село 
Лесичово. Проектът ще се изпъл-
нява със средства от Програмата 
за развитие на селските райони. 
Индикативната му стойност е 5,4 
млн. лв. без ДДС. Избраната фирма 
ще има една година и три месеца 
след подписването на договора, за 
да се справи с изпълнението на дей-
ностите. Минималните изисквания 
към участниците са реализиран 
оборот от строителство през по-
следните три приключили финансови 
години 15 млн. лв. и възможност за 
осигуряване на оборотни средства 
не по-малко от 2,7 млн. лв. Техничес-
кото предложение е с тежест 60%, 
а цената с 40%. Участниците могат 
да подават оферти до 30 юни. 

В Чепеларе също ще обновяват 
пътна и водопроводна мрежа. След 
една година два общински пътя с 
обща дължина от 9,7 км в мест-
ността Чудните мостове и между 
селата Хвойна и Орехово, както и 
част от водопроводна мрежа в село 
Богутево трябва да бъдат обнове-
ни. Финансирането на обществена-
та поръчка с прогнозна стойност 

от 5,3 млн. лв. без ДДС  
също е по Програмата 
за развитие на селски-
те райони, като крайни-
ят срок за приключване 
на строителните дей-
ности е до 6 юни 2015 г. 
Поръчката е разделена 
на две обособени пози-
ции за пътната и тех-
ническата инфраструк-
тура, като компаниите 
могат да подават офер-
ти за едната или за 

двете части на търга. В него мо-
гат да участват фирми с изпълнени 
строителни договори за минимум 13 
млн. лв. за пътните работи и 300 
хил. лв. - за ремонта на водопровод-
ната мрежа. Оферти могат да се 
подават до 11 юли и ще бъдат оце-
нявани според икономически най-из-
годното предложение, като цената 
е с тежест 50%. 

В село Равадиново община Со-
зопол започва строеж на съвсем 
нова детска градина. Общината 
има одобрен инвестиционен про-
ект с разгъната застроена площ 
628 кв. м и индикативна стойност 
от близо 1 млн. лв. Според него 
максималната застроена площ 
може да бъде 30% от предоставе-
ния терен, като сградата ще бъде 

на два етажа. 
Право на участие имат фирми и 

обединения от такива с общ обо-
рот минимум 1,8 млн. лв. без ДДС 
и изпълнени строителни договори 
за поне 900 хил. лв. без ДДС през 
последните три приключили финан-
сови години. Гаранционният срок 
за строителните дейности ще се 
оценява с тежест от 40%, толко-

Община Бойчиновци търси 
изпълнител за реконструкция на 
част от водопроводните мрежи в 
селата Лехчево, Громшин, Мадан, 
Владимирово и Мърчево. Прогноз-
ната стойност на новата ин-
фраструктура е 4 млн. лв., които 
се осигуряват по Програмата за 
развитие на селските райони. За 
да получи средствата, общината 
трябва да завърши реконструкци-
ята до 15 юли следващата година, 
когато според условията изтича 
и крайният срок за строителни-
те дейности. За участие в търга 
всички компании и техни обедине-
ния трябва да докажат минимум 
8 млн. лв. общ оборот за послед-
ните три приключили финансови 
години. До 7 юли участниците 
могат да подават оферти, кои-
то ще бъдат оценявани спрямо 
предложена цена с тежест 60%, 
техническо изпълнение с тежест 
30% и срок - 10%. 

Равадиново е прочуто с една уникална атракция за България – замъка, който не е 

автентична историческа сграда, но е построен с много разбиране и изпипване и 

на най-малките детайли, така че да наподобява истински средновековен рицарски 

замък. Изграден е от камък и е разположен върху площ около 30 дка

Министър 
Десислава 
Терзиева: 
Държавата 
ще осигури 
нужните 
4,3 млн. лв. в 
следващите 
две години

Страницата 
подготви 
Елица Илчева

Пречиствателната 
станция за питейни води 
на Сливен ще бъде въве-
дена в експлоатация през 
2015 г. Това обяви минис-
търът на регионалното 
развитие Десислава Терзи-
ева, след като на място се 
запозна със състоянието 
на незавършената ПСПВ, 

ва ще е тежестта и на 
дадената цена. Предло-
женията за изпълнение 
на поръчката могат да 
се изпращат до 26 юни. 
Изграждането на новия 
обект трябва да про-
дължи максимум година и 
половина след избора на 
изпълнител.

В сградата ще бъдат 
разположени арт и ан-
тистрес кътове, стая 
на приказките, забавна 
лаборатория за деца, за-
нимални, училище за ро-
дители, здравен кабинет, 
кухненски блок, складове, 
подготвителни и битови 
помещения и др. 
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Страницата 
подготви 
Елица Илчева

Три строителни фирми – 
„Главболгарстрой“, „Суанит“ и 
„Булплан – Диневи“, се борят 
за поръчка за 100 хил. лв. за ре-
монта и възстановяването на 
една от най-старите и красиви 
барокови сгради на Кюстендил, 
в която от години се помещава 
централата на КНСБ. Тази къща 

е призната за паметник на ар-
хитектурата, съобщи кюстен-
дилският областен управител 
Иван Каракашки. Той допълни, че 
част от парите – 50 хил. лв., за 
реконструкцията и модерниза-
цията на двуетажната сграда 
са осигурени от Министерския 
съвет, тъй като къщата е соб-
ственост на областната адми-
нистрация. Втората половина 
са от програмата „Красива Бъл-
гария“. Работите по нея трябва 

да започнат до края на месеца.
Други 400 хил. лв. ще се 

вложат в ремонта и възстано-
вяването на сграда, позната 
на кюстендилци като ДНА. Па-
рите бяха отпуснати от Ми-
нистерския съвет, като лично 
министърът на отбраната 
Ангел Найденов се ангажира 
с осигуряване на средствата. 
Негова е и идеята сградата да 
се превърне във военен музей, в 
който да бъдат изложени пред-

мети и документи, свързани с 
историята на Кюстендил от 

времето на Първата световна 
война.

12 местни инициатив-
ни групи (МИГ) от цялата 
страна получиха официал-
но в Министерството на 
земеделието и храните 
договори за одобрени про-
екти по Мярка 421 от Про-
грамата за развитие на 
селските райони (ПРСР) 
2007 – 2013 г. Мярката е 
за вътрешно територи-
ално и транснационално 
сътрудничество, част 
от ос 4 ЛИДЕР. Проек-
тите са за техническа 
подготовка и вътрешно 
териториално сътрудни-
чество, като три от тях 
са с транснационално 
сътрудничество и ще се 
реализират с инвестито-
ри от Италия и Австрия. 
„Подходът  ЛИДЕР е из-
ключително полезен за по-
малките населени места 
и въпреки че той започна 
да функционира едва през 
2012 г., резултатите са 
впечатляващи. Местните 

инициативни групи напра-
виха невъзможното, за да 
 достигне ЛИДЕР до всяко 
кътче от страната“, за-
яви зам.-министър Явор 
Гечев. Той допълни, че през 
следващия програмен пе-
риод средствата по мяр-
ката ще възлизат на около 
5% от бюджета на ПРСР, 
който е приблизително 
130 млн. евро. Това озна-
чава, че парите за след-

ващите години ще бъдат 
почти удвоени в сравнение 
с 2007 – 2013 г. За този пе-
риод са били заделени 76 
млн. евро. „Благодарение 
на ЛИДЕР се реализират 
идеи и проекти, които ре-
шават специфични пробле-
ми в най-малките региони 
и общности. Именно чрез 
този подход населението 
може да определи харак-
терните особености на 

района и да предприеме 
точните мерки за подо-
бряване на живота си“, 
коментира зам.-министър 
Бюрхан Абазов. Предста-
вителите на отделните 
местни инициативни гру-
пи заявиха, че подходът 
ЛИДЕР се доказва като 
действащ инструмент за 
решаване на специфични-
те регионални проблеми.

Заповеди на министъра 
на земеделието и храните 
Димитър Греков регла-
ментират ситуирането 
на 35 МИГ. Към 20 май 
2014 г. групите са одобри-
ли 1402 проекта на обща 
стойност 107 777 624,7 лв. 
496 договора са сключени 
между МИГ, Държавен фонд 
„Земеделие” – Разплаща-
телна агенция, и бенефи-
циентите по региони. До 
края на юни 2014 г. ще се 
подпишат всички договори 
по ЛИДЕР, които са депо-
зирани във фонда.

Пловдив кандидатства 
за 2,9 млн. лв. по т.нар. 
Норвежка програма с про-
ект за реставрация, екс-
пониране и рехабилитация 
на археологическия обект 
„Небет тепе“. 1 млн. лв. е 
съфинансирането, с което 
ще участва общината. 
Отговорът от Министер-
ството на културата, уп-
равляващо програмата, се 

очаква в срок от 3 месеца.
32 проектни предло-

жения е изготвил екипът 
на Общинско предпри-
ятие „Европейски поли-
тики и сътрудничество“ 
от създаването си, а об-
щата им стойност е над 
220 млн. лв., отчитат от 
кметството. Освен с про-
екта за Небет тепе Плов-
див кандидатства с още 

два: за дигитализация на 
културно-историческото 
наследство (на стойност 

1,5 млн. лв.) и за достъп-
ност на къщата „Клиянти” 
за 670 хил. лв. 

Анелия Кулинова

Обновената  с гра -
да на Професионалната 
гимназия по механоелек-
тротехника в Пазарджик 
беше официално откри-
та. Ремонтът, който е на 
стойност над 2 млн. лв., е 
извършен с финансиране 
от Оперативна програма 
„Регионално развитие“. 
Изпълнители са фирми-
те „Грант Торнтон“ ООД, 
„Пловдивинвест – Гради-
акт“ ДЗЗД, „Красстрой-
Лобут“ ДЗЗД, консорци-
ум ЕМВЕКО-ПСИТ. Така 
учениците и учителите 
отбелязаха и 54-тата го-
дишнина от създаването 
на училището. Учебният 
корпус на професионална-
та гимназия, физкултурни-
ят салон и работилницата 
са напълно обновени след 
приключването на мащаб-
ния ремонт. Извършени 
са подмяна на котелна и 

отоплителна инсталация, 
електроинсталация, под-
мяна на всички врати, под-
мяна на подово покритие в 
класните стаи и коридори-
те, вътрешно боядисване, 
външно саниране. От учи-
лището се похвалиха и с 
новата техника, с която 
разполагат. Доставени са 
компютри с отлични пока-
затели, лаптопи, таблети, 
мултимедийни прожекто-
ри, принтери, интерактив-
ни бели дъски, оборудване 
за работилница по ДВГ и 
по хладилна и топлинна 
техника.

Лентата на ремон-
тираното училище беше 
прерязана на тържестве-
на церемония. В привет-
ствието си началникът на 
Регионалния инспекторат 
по образование Валенти-
на Кайтазова отбеляза, 
че това е най-модерният 
училищен комплекс на те-
риторията на областта. 

Първа копка за реконструкция-
та на улици и тротоари и поста-
вяне на осветление в селата Мес-
та и Филипово направи кметът 
на Банско Георги Икономов. Рабо-
тата е част от реализацията на 
мащабен проект, финансиран по 
Програмата за развитие на сел-
ските райони на обща стойност 
1 584 392 лв. Дейностите в Места 
са реконструкция на тротоарите 
и на уличното осветление и из-
граждане на парапети на главната 
улица. Стойността на одобрено-
то финансиране за строително-
ремонтните работи е 475 180 лв. 
За дейностите в село Филипово 
са предвидени 39 422 лв. Най-голя-

мата част от проекта е за реха-
билитация на парка в Добринище, 
чието обновяване предстои.

 „Ще бъде извършена рекон-
струкция на цялата улица по про-
тежение на село Места. Това е 
важно за нас, тъй като пътят е 
главен – част от републиканска-
та мрежа, която ни свързва със 
съседна Гърция. По него ежеднев-
но преминават гръцки туристи и 
трябва да има европейски облик. 
Добре е, че ремонтните работи 
ще съвпаднат с асфалтирането 
на пътя. Очаквам, че в рамките 
на 2 до 3 месеца фирмата изпъл-
нител ще завърши обекта”, каза 
Икономов.

Бургас пусна обществена 
поръчка за изготвяне на иде-
ен проект за реконструкция 
на бившата Немска болница 
и превръщането й в култур-
но-образователен център за 
съвременно изкуство и библи-
отека, съобщиха от пресцен-
търа на общината. В предме-
та на конкурса са включени 
дейности за изработване и 
представяне на най-доброто 
планово, обемно-простран-
ствено и функционално ре-
шение при съобразяване със 
съществуващото положение. 
Идейният проект ще бъде ос-
нова за следващата фаза. В 

нея с документацията следва 
да се представи функционална 
организация на помещенията 
и дворното пространство, 
както и обемно-фасадно ре-
шение за обекта. 

С идейния проект трябва 
да се предвидят и необходими-
те мерки за реконструкция на 
сградите, подмяна и изгражда-
не на нови мрежи и съоръже-
ния. Крайният срок за подава-
не на документи за участие е 
10 юли. Класираният на първо 
място ще бъде поканен да 
сключи договор с община Бур-
гас за изготвяне на работен 
инвестиционен проект.

120 хил. лв. ще бъдат отпус-
нати от правителството за 
ремонт и рехабилитация на улич-
ната мрежа в с. Костанденец, 
община Цар Калоян. Кабинетът 
одобри допълнителни трансфери 
по бюджетите на няколко общини 
в размер на 3 859 840 лв. С тях ще 
се финансират социалнозначими 
обекти, важни за поддържане и 
осигуряване на инфраструктура-
та и подобряване на бизнес сре-
дата в регионите. Парите ще се 
вложат в ремонт и реконструк-
ция на пътища, обезопасяване 
на свлачища, рехабилитация на 
улична мрежа и изграждане на во-
доеми.

Ще реставрират една от най-красивите сгради под Хисарлъка

От години тук се помещава централата на КНСБ

Снимка авторът



Мартин Славчев

Инж. Шербетов, какво е състоянието 

на сектор „Строителство” във Велико Тър-

ново?

Все още няма официална статистика за 
състоянието на сектора в област Велико Тър-
ново за 2013 г. Това се дължи на факта, че фир-
мите, вписани в ЦПРС, предстои да подадат 
своите отчети до 30 юни т.г. За 2012 г. общо 
изпълнените СМР за областта са на стой-
ност 146 млн. лв. Според мен нетните обеми 
на строителните фирми за 2013 г. ще бъдат 
на още по-добро ниво. 

Това ми дава необходимата увереност, че 
сектор „Строителство” постепенно започва 
да излиза от рецесията. Както знаем, всяка 
криза се усеща първо от строителите. И обра-
тното, „съживяването” на икономиката също 

се чувства първо в нашия бранш. Ако моите 
предположения за изминалата 2013 г. се ока-
жат верни, това би ме направило щастлив, за-
щото положителните резултати на фирмите 
са белег за началото на края на кризата, която 
започна през 2009 г. 

Как се справят фирмите от региона в 

годините на криза?

ОБЛАСТНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА КАМАРАТА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
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КСБ да приема 
фирми, доказали 
лоялността си 

 на стр. 18

Увеличаването на 
членовете на Камарата 
не трябва да е на всяка цена

Инж. Любомир Шербетов, председател 
на ОП на КСБ – Велико Търново:
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Инж. Любомир Шербетов, 
председател на ОП на КСБ – 
Велико Търново: 

Кризата им се отрази 
много тежко. Голям брой 
местни фирми фалираха. 
До 2009 г. в ЦПРС бяха впи-
сани 190 компании. Към мо-
мента са 118. Дори имаше 
период, когато бяха едва 
80-90. До 2009 г. местни-
те членове на КСБ бяха 65. 
През 2013 г. намаляха до 30. 

Разбира се, за всяка 
една гилдия е добре броят 
на членовете да бъде въз-
можно най-висок. Аз обаче 
съм на мнение, че членува-
щите в КСБ трябва преди 
всичко да бъдат коректни 
фирми най-вече към свои-
те колеги. Затова според 
мен увеличаването на броя 
на членовете не трябва да 
бъде на всяка цена. 

Тук мога да дам един 
личен пример. Наскоро осъ-
дих фирма, която имаше 
неизплатени задължения 
към мен. Тогава, когато 
успях да си извадя изпъл-
нителен лист, разбрах, че 
собствеността на тази 
компания е прехвърлена 
на жител на Берковица 
срещу сумата от 20 лв. 
Едва ли аз съм единстве-
ният, заради когото соб-
ственикът на въпросната 
фирма се е решил на това. 
Същият собственик сега 
е регистрирал нова фир-
ма, с която е предприел 
действия за членство в 
Камарата. Според мен КСБ 
няма нужда от такива чле-
нове. За мен масовостта 
никога няма да бъде прио-
ритет. По-добре е фирми-
те, които членуват в ОП 
на КСБ – Велико Търново, 
а и в Камарата като цяло, 
да са по-малко на брой, но 
качествени и лоялни. За-
щото да бъдеш член на 
КСБ, това трябва да звучи 
гордо. 

В тази връзка – какво 

правите за привличането 

на нови членове?   

Три нови фирми пода-
доха документи и платиха 
своята такса за присъеди-
няване към ОП на КСБ – Ве-
лико Търново. Надявам се 
по време на заседанието 
на УС на КСБ, което ще се 
проведе на 12-13 юни в Бур-
гас, те да бъдат приети 
като официални членове на 
Камарата. Други 2-3 фирми 
също се интересуват от 
членство в КСБ. 

Възприели сме следния 
подход. Най-напред каним 
компаниите на наши не-
формални срещи и меро-
приятия. Така могат да 
видят кои сме и с какво 
се занимаваме. Едва след 
това им даваме възмож-
ността да кандидат-
стват и да бъдат приети 

като нови членове. 
Бих се постарал само-

то членство в Камарата 
на строителите в Бълга-
рия да служи на малките 
фирми, които работят 
главно като подизпълни-
тели, като гаранция пред 
големите компании. 

Законът за общест-

вените поръчки (ЗОП) 

оказва пряко влияние 

върху работата на стро-

ителите. Какво мислите 

за последните промени в 

него? 

Мисля, че промените в 
закона ще подобрят зна-
чително съвместната 
работа между възложите-
ли и строители. Ще има 
по-голяма прозрачност 
при самото провеждане 
на процедурите. Всич-
ки документи ще бъдат 
качвани на сайтовете на 
възложителите. Ще се 
регламентира и въпросът 
с подизпълнителите. 

Надявам се след про-
мените в Закона за об-
ществените поръчки да 
се прекрати тенденцията 
за неразплащане към мал-
ките и средните фирми – 
подизпълнители. Именно 
това беше и един от ос-
новните приоритети за 
промяна в нормативния 
акт, върху която работиха 
експертите от КСБ. 

Друг важен момент е 
отпадането на прекале-
но високите изисквания 
относно финансовото 
състояние на дадена фир-
ма. Досега строителите 
трябваше да разполагат с 
ресурс, който да бъде 2-3 
пъти по-голям от размера 
на поръчката. 

Положителна промяна 
има и в новите правила 
за обжалване. Не е тайна, 
че напоследък се появиха 
доста фирми с основна 
дейност „обжалване”. Тях-
ната цел е толкова про-
зрачна, че едва ли остава 
незабелязана както от 
нас, строителите, така 
и от възложителите. А в 
много случаи това водеше 
до забавяния и съответно  
проблеми при усвояването 
на средствата от евро-
фондовете. 

Една от промените в 

ЗОП, на която се обърна 

сериозно внимание, е въ-

веждането на ин хаус по-

ръчките. 

Лично аз не съм осо-
бено притеснен от този 
факт. Такъв тип поръчки са 
въведени и в други страни 
от ЕС – Великобритания, 
Испания, Полша, Латвия. 
У нас все още се помни 
колко трудно общините 
успяха да се „спасят” от 
„БКС”-тата (предприятия 
за битово-комунално стро-
ителство). Те бяха като 
воденичен камък. Едва ли 

някой трезвомислещ кмет 
ще се опита да върне това 
време. Първо, защото за 
да създадеш строителна 
фирма, се изискват мно-
го средства. Второ, тя 
трябва да генерира по-го-
леми приходи, отколкото 
разходи. Затова смятам, 
че точно тази промяна в 
ЗОП по никакъв начин няма 
да се отрази на частните 
фирми. 

Как си взаимодейст-

вате с местните вла-

сти? 

В  н а ш ат а  о б л ас т 
има 10 общини, които са 
и бенефициенти по про-
грами, и възложители на 
проекти. Бих казал, че 
работим добре с всич-
ки тях. Имаме взаимно 
уважение. Каним ги на 
наши чествания и тър-
жества, на които те се 
отзовават. Наскоро дори 
проведохме съвместен 
семинар за готвените 
промени в Закона за ус-
тройство на терито-
рията и Закона за ре-
гионалното развитие. 
Обсъдихме предложение-
то за създаване на закон 
за строителството. На 
дискусията присъства-
ха както членовете на 
областното представи-
телство, така и кмето-

вете от региона. Освен 
това  наши  експерти 
често биват канени в 
комисиите към общини-
те. Винаги сме се опит-
вали да бъдем в помощ 
на местните власти.

По време на срещите 
ни с кметовете на различ-
ните общини в региона, на 
които присъства и екипът 
на в. „Строител”, усетих 
необходимост КСБ да про-
веде обучително меропри-
ятие за промените в ЗОП. 
Очаквам това да се случи 
в най-скоро време. 

Какви са основните 

проблеми, с които се 

сблъскват местните 

фирми? 

Преди всичко това са 
лошите проекти, които 
изпълняваме. Както зна-
ем, общините са основ-
ните бенефициенти по 
европейските програми. 
В стремежа си да под-
готвят колкото се може 
по-голям брой проекти те 
често прибързват, а това 
неминуемо се отразява 
и на качеството. Няма 
колега, който да не се е 
сблъсквал с този проблем. 
Затова препоръката ми е 
местните власти да не 
притискат проектанти-
те за по-кратки срокове, 
защото това води до лошо 
качество. 

Затруднения създава и 
големият брой дружества 
в сивия сектор. С това се 
сблъскват не само фир-
мите от област Велико 
Търново, а и колегите от 
цялата страна. 

Липсата на квалифици-
рани кадри също е предиз-
викателство, с което ние, 
строителите, се сблъск-
ваме. 

М е ж д у ф и р м е н а т а 
задлъжнялост доскоро 
беше голяма трудност за 
местните компании. За 
щастие в последните ед-
на-две години тя намаля 
значително. 

Според вас как мо-

гат да бъдат преодолени 

тези пречки? 

Първо, при изготвяне-
то на проекти краткият 
срок не трябва да бъде 
най-важният критерий. 
Необходимо е извърш-
ването на по-обстойно 

предпроектно проучване. 
Много пъти сме об-

съждали проблема със си-
вия сектор. Дискутирали 
сме този казус и с ръко-
водството на областно-
то представителство, и 
по време на заседания на 
УС на КСБ. Сами няма да 
можем да го решим, зато-
ва държавата трябва да 
се възползва от своите 
правомощия. Вярвам, че в 
това отношение КСБ може 
да й бъде добър и полезен 
партньор. 

Участвате ли в ини-

циативи за обучение на 

млади специалисти в 

областта на строител-

ството?   

Експерти от ОП на 
КСБ – Велико Търново, 
участваха в комисиите по 
оценяване на приключилия 
наскоро проект „Аз мога да 
строя”. Добре работим и с 
ПГСАГ „Ангел Попов”. 

Аз и моите колеги от 
областното представи-
телство във Велико Тър-
ново смятаме, че кадрите, 
които излизат от местна-
та професионална гимна-
зия по строителство, ар-
хитектура и геодезия, а и 
в цялата страна, са непод-
готвени. Една от причини-
те за това е променената 
форма на обучение. Именно 
тук трябва да се предпри-
емат необходимите ре-
форми в образователната 
система. 

Какво очаквате от 

новия програмен период 

2014 - 2020 г.?

Очаквам страната ни 
да усвоява по-добре сред-
ствата по различните 
програми. 
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1. Лоши проекти

2. Сив сектор

3. Липса на квалифицирани кадри

 от стр. 17

1. Изготвяне на по-качествени проекти

2. Намеса на държавата в борбата със си-

вия сектор

3. Повишаване квалификацията на кадрите

Увеличаването на членовете на 
Камарата не трябва да е на всяка цена

Фабриката за текстилни 

изделия в Горна Оряховица е 

изградена от „Тера“ ООД 
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Намалялата работа и 
сравнително ниските пе-
чалби са сред основните 
проблеми на фирмите от 
областта. Според мен, за 
да бъдат разрешени поне 
частично, трябва да се об-
лекчи административна-
та тежест. За едно нещо 
даваме десет различни 
документа. Необходими са 
единни изисквания за цяла 
България, само специфика-
та трябва да е различна. 

За измененията в ЗОП 
слушам от години. Очак-
вам да се промени стату-
тът за изграждането на 

еднофамилните къщи от 
разрешителен на уведо-
мителен. Не може голяма 
фабрика и жилище за едно 
семейство да бъдат на 
един и същ режим и за тях 
да са нужни еднакви доку-
менти. 

Това, че през последни-
те няколко години част-
ните инвеститори на-
маляват и все повече се 
разчита на обществени 
поръчки, се дължи на кри-
зата. Тя доведе нещата 
до там, че намалихме жи-
лищното строителство, 
а увеличихме промишлено-

то. От друга страна това 
е добре, защото по този 
начин се създават работ-
ни места.

През новия програмен 
период 2014 - 2020 г. оч-
аквам по-добре да усвоя-

ваме средствата по ев-
ропейските фондове. По 
този начин се стимулира 
и местната икономика. 
Твърдо съм против ин хаус 
поръчките. Така ще се „из-
яде” хлябът на фирмите. 

Фирмата е основана през 1989 г. от моя баща инж. 
Стефан Соколов. От тогава до сега се занимаваме с 
производство на бетонови изделия. „Соколов” ООД е 
една от новопостъпилите компании в състава на ОП 
на КСБ – Велико Търново. Решихме да станем членове на 
областното представителство на КСБ, защото строи-
телите са наши клиенти и сме в непрекъснат контакт 
с тях. Имаме нужда от допълнителна информация какви 
са нуждите на местните фирми и как можем да им бъ-
дем още по-полезни. 

Основен проблем, който касае както строителните 
фирми, така и нас, е лошото ниво на проектиране на 
инфраструктурните обекти. Това затруднява нас като 
производители и строителите, които изпълняват тези 
обекти.

Проектирането не 
е на нужното ниво

Твърдо съм против 
ин хаус поръчките 

Мария Соколова, управител 
на „Соколов” ООД: 

Христо Минчев, управител на ЕТ „Евро Нике”:

Работя само с частни инвеститори

Фирма „Евро Нике” е 
основана през 1990 г. и 
е със седалище в Горна 
Оряховица. Компанията 
е с основен предмет на 
дейност промишлено и 
гражданско строител-

ство, изграждане на го-
леми инфраструктурни 
обекти, пречиствателни 
станции, ел. подстанции.

Аз не деля клиентите 
на малки и големи. Зани-
мавам се предимно с мал-

ки обекти. Голяма поръч-
ка ми се пада веднъж на 
няколко години. 

Работя само с част-
ни инвеститори. Участ-
вал съм и на обществени 
поръчки, но там не е въз-

можно да спечеля. Често 
критерият е най-ниска 
цена, но това много пъти 
е за сметка на качест-
вото. От тази гледна 
точка, ако участвам по 
обществени поръчки, 
трябва да снижа качест-
вото на работа в пъти, а 
аз държа на доброто име 
на фирмата си. Докато 
не се промени този кри-
терий, няма да участвам. 

Основният проблем 
пред местните строите-
ли е сивият сектор. Тряб-
ва да има масови провер-
ки на тези бригади, за да 
започнат поне да се оси-
гуряват. Тогава може би 
цените ще се изравнят. 
В сивия сектор не да-
ват гаранции, от което 
инвеститорът губи. Го-
лям проблем е и слабата 
икономика на държавата. 
Първият бранш, който 
усеща това, е строител-
ният.

Фирмата е създадена по време 
на най-трудния период за строи-
телството. Въпреки това успяхме 
да се задържим на пазара и продъл-
жаваме да работим. Занимаваме се 
основно с грубо строителство за 
частни инвеститори. До момента 
не сме изпълнявали обществени 
поръчки. Според мен процедурата 
за провеждане на търговете е из-
ключително тромава. Освен това 
се изисква да имаш определен фи-
нансов ресурс, за да можеш да си 

позволиш евентуално забавяне в 
плащанията. От друга страна, ако 
си добър специалист, работата с 
частни клиенти е по-лесна.  

Подготовката на кадри е един 

от основните проблеми, които 
срещаме. Особено при по-малките 
фирми това се чувства много сил-
но. Трябва да се обърне сериозно 
внимание на този въпрос. 

Да се обърне 
внимание на 
кадрите в 
строителството

Лъчезар Петков, управител на „Тера” ООД:

Иван Кинов, управител на „Кинов” ЕАД: 

В момента „Кинов” ЕАД 

доизгражда част от пивоварна 

„Болярка”
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При  учредяването 
на клуба на 3 декември 
2013 г. присъстваха 35 
гости. Тогава си поста-
вихме амбициозната за-
дача на всяко събиране да 
водим нови хора. Вече сме 
над 45 души. Вярвам, че 
за няколко месеца можем 
да станем 60, а защо не 
и повече. 

Обикновено на нашите 
срещи присъстват 15 - 20 
човека. Освен строители, 
инженери и технически ръ-
ководители, в клуба имаме 
и един архитект, двама 
проектанти и инженер-

химик (инж. Соколов), кой-
то има сериозен опит в 
производството на стро-
ителни изделия. 

В момента малките 
строителни фирми, а и 
не само те, са в дълбока 
криза. Нужно е да се обе-
диняват в консорциуми или 
други форми. Не съм осо-
бено голям оптимист, за-
щото спадът в отрасъла 
през последните години е 
значителен.

Напоследък в бранша 
навлязоха доста фирми, 
част от които нямат не-
обходимата професионал-

на подготовка. Относно 
качеството може да се 
каже, че то зависи от 
проекта, от спазване на 
правилника за изпълнение 
на СМР и от контролните 
органи по надзора. По-ра-
но инвеститорският кон-
трол се изпълняваше от 
специалист, който рабо-
теше на един или няколко 
обекта. Сега е по-различ-
но и ако нещата се гледат 
само по документи, може 
да станат грешки. Смя-
там, че както в МРР, така 
и в други министерства 
инженерите прогресивно 

намаляват. Затова се до-
пускат необясними неща 
с ценообразуването, дого-
варянето на сроковете и 
др. Примерите за това са 
безброй. 

Вестник „Строител” е 
едно от малкото незави-
сими издания в страната. 
Вие можете да си позволи-
те да казвате неща, кои-
то другите не могат. 

Желая ви много здраве 
и успехи в работата. Йо-
сиф Хербст казва „Журна-
листите са будната съ-
вест на нацията”. Бъдете 
от тях! 

Нашата дейност е основно в об-
ластта на пътното строителство и 
производството на асфалтови смеси. 
Работим предимно на територията на 
община Велико Търново. Всеки ден се 
сблъскваме с редица проблеми. Ста-
раем се да ги решаваме в движение. В 
момента основната трудност в строи-
телството е лошото ниво на проекти-
рането. Оказва се, че често се допускат 

неточности и грешки. Случва се в про-
екта да са заложени материали, които 
са морално остарели и вече не се про-
извеждат. 

Начинът на провеждане на търго-
вете също е сериозен проблем за нас, 
строителите. Процедурата е изключи-
телно утежнена. Изискват се един куп 
документи, които лесно могат да бъдат 
проверени в интернет.  

Станислав Василев, управител 
на „Етра-Ел” ООД: 

Инж. Никола Бакърджиев, председател на Клуба на строителите ветерани във Велико Търново:

Филип Маринов, управител на „Пътни строежи – 
Велико Търново” АД: 

Голяма част от законите 
са неприложими

Допускат се необясними неща с ценообразуването 
и договарянето на сроковете

В търговете се изискват 
документи, които лесно 
могат да се проверят  по 
електронен път

Работата ни е насоче-
на основно към енергети-
ката и свързаните с това 
дейности. Междуфирмена-
та задлъжнялост доскоро 
беше един от сериозните 
проблеми за бранша. За 
щастие напоследък дър-
жавата успя да помогне 
този въпрос да се реши. 
Друг проблем е, че в мо-
мента не се инвестира в 
живата икономика, която 
да произвежда БВП. 

Сериозно предизвика-
телство пред строители-
те е действащата норма-
тивна база. Постоянно се 
пишат нови закони, наред-
би и правилници, които не 
винаги са приложими. Мога 
да дам пример със Закона 
за управление на отпадъ-
ците. Според изисквани-
ята в него само няколко 
завода могат да извърш-
ват определена дейност. 
Не виждам как една стро-
ителна фирма от Вели-
ко Търново ще отиде до 
София, за да рециклира 
своите отпадъци. Сивият 
сектор също е сериозен 
проблем за бранша.

Соларен парк

Обходът на  Габрово от км. 0+000 до км. 20+124,50

Инж. Никола Бакърджиев, председател на местния  

Клуб на строителите ветерани (в средата), инж. Любомир 

Шербетов, председател на ОП на КСБ – Велико Търново,  

и инж. Виктор Шарков, зам.-председател на НКСВ

Снимка Мартин Славчев
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Инж. Георги Рачев, областен управител на Велико Търново:

Инфраструктурата 
е основен приоритет 

Мартин Славчев

Инж. Рачев, в какво 

състояние се намира об-

ласт Велико Търново в 

момента?

В сравнително добро. 
Областният център Вели-
ко Търново е един от най-
атрактивните градове в 
страната. Това личи от 
редица признания, които 
получи. Той беше избран 
за най-добър град за жи-
веене в България. Годишно 
идват над 1 млн. туристи. 
Велико Търново е един от 
трите града в страната 
с прираст на населението. 
Младите хора остават 
тук заради работещата 
икономика и възможност-
та за развитие. Не е мало-
важен и фактът, че трите 
големи града Велико Търно-
во, Горна Оряховица и Ляс-
ковец са разположени мно-
го близо един до друг. Това 

дава възможност за бързо 
придвижване на хората и 
по-лесно намиране на зае-
тост. Ако се върнем назад 
във времето, ще видим, че 
тези градове са били тяс-
но свързани, и ако Велико 
Търново е бил културно-
историческият център на 
областта, то Горна Оряхо-
вица е бил индустриални-
ят. Там се намират едни 
от най-големите заводи, 
които работят в момен-
та, петото по големина 
международно летище в 
страната, както и тре-
тият жп възел. Има разви-

та шивашка и сладкарска 
промишленост. От друга 
страна в Лясковец е един 
от най-големите военни 
заводи, който работи и 
сега. Всичко това немину-
емо води и до ръст в стро-
ителството. 

Какви са основните 

ви проблеми?

Нашата област не се 
различава от останали-
те в страната. Затова 
и проблемите ни са сход-
ни. Моят приоритет е 
изграждането на инфра-
структурата. В предни 

години се залагаше главно 
на магистрали. Не че това 
е лошо, но нещата тряб-
ва да бъдат балансирани. 
Пътищата от републикан-
ската мрежа имат нужда 
от сериозна рехабилита-
ция. 

Вторият голям про-
блем, по който работя 
като областен управител, 
е да отдадем на концесия 
международното летище 
в Горна Оряховица. Счи-
там, че това ще бъде 
много голям плюс за реги-
она. В община Свищов има 
идея за изграждането на 
нов мост над река Дунав 
между Свищов и Зимнич. 
Аз я подкрепям.

Какво се строи и как-

во предстои да се из-

гражда? 

В областта и най-вече 
във Велико Търново стро-
ителството е интензив-
но, въпреки че кризата от 
2009 г. се отрази и тук. 

Изграждането на пъ-
тища е основен приори-
тет за нас.  Областта 
е разположена на много 
стратегическо място. От 
тук минава международни-
ят път 1-9, който започва 
от Хелзинки, прекосява 
Букурещ, Велико Търново и 
стига до Александруполис. 
Предвижда се в бъдеще да 
се превърне в четирилен-
тово скоростно трасе. 
Работи се в тази насока. 
Стойността на проекта 
ще бъде над 400 млн. евро. 
Катарски инвеститори 
имаха намерение да из-
граждат пътя. В началото 
на годината президентът 

Росен Плевнелиев и минис-
търът на икономиката и 
енергетиката Драгомир 
Стойнев посетиха араб-
ската държава. 

Като областни пред-
ставители аз и моят коле-
га от Русе поехме иници-
ативата да облагородим 
участъка от Русе до края 
на Велико Търново, защото 
там има много голяма кон-
центрация на пътни про-
изшествия. През последни-
те три години са станали 
над 500 инцидента, с 16 
жертви и над 70 ранени. 
Най-опасният участък се 
намира в района от изхода 
на Велико Търново до раз-
клона за Дебелец. Затова 
направихме съвместна 
Комисия по безопасност 
на движението между две-
те области, поставихме 
въпросите и на национал-
но ниво и започнахме да 
работим заедно с Агенция 
„Пътна инфраструкту-
ра“ (АПИ). От ноември до 

сега са вложени 130 хил. 
лв. в рехабилитацията на 
участъка Присовски завой. 
Подменихме 1200 м манти-
нела, поставихме над 70 
кв. м пътни знаци, освет-
лихме трасето от двете 
страни. Остава да сложим 
и шумяща маркировка. В 
резултат на всички пред-
приети действия пътните 
произшествия са намалели 
сериозно. АПИ е готова с 
обществена поръчка за 
проект в този участък да 
бъде изградена трета лен-
та. Това е изключително 
важно за жителите на Де-
белец и Килифарево, които 
ежедневно се придвижват 
по трасето. 

Не можем да не спо-
менем ремонта и реха-
билитацията на пътния 
участък между Царевец, 
Българско сливово и Дра-
гомирово. По време на 
предишния ми мандат 
беше рехабилитирана от-
сечката от Свищов до Ве-
лико Търново. Но другият 
участък, свързващ Свищов 
с Плевен - не беше. Прави-
телството отпусна 17,5 
млн. лв. за ремонт на този 
път и работата по него 
ще приключи скоро.

Бях на посещение в 
Александрия, Румъния. Там 
с моя колега, председате-
ля на областния съвет, 
подписахме споразумение 
за съвместна работа по 
инфраструктурни проек-

ти през новия програмен 
период. Горди сме, че ин-
фраструктурата от бъл-
гарска страна е на много 
по-добро ниво от румън-
ската, с което всички се 
съгласиха. 

В края на 2013 г. от 
Междуведомствената 
комисия по възстановя-
ване и подпомагане към 
Министерския съвет бяха 
финансирани строителни 
дейности по три обекта 
в областта. Сред тях е 
ремонтът на мост между 
селата Върбица и Горски 
Долен Тръмбеш в община 
Горна Оряховица. Ако нещо 
се случи с този мост, ня-
колко населени места ще 
останат откъснати от 
света. Вторият обект, 
който ще бъде рехабили-
тиран, е мостът при с. Су-
шица в община Стражица. 
Там случаят е идентичен 
с предходния. Финансира-
нето е на стойност 380 
хил. лв. В с. Овча могила за 

51 хил. лв. ще се реновира 
улица.

Междуведомствената 
комисия по възстановява-
не и подпомагане отпусна 
средства за още няколко 
обекта на обща стойност 
650 хил. лв. Един от тях е 
изграждане на път в село 
Дединци, община Злата-
рица, който дълго време 
беше разрушен. Сред про-
ектите попада строежът 
на две църкви в Килифа-
рево и Караисен, както и 
изграждането на подпорна 
стена в община Свищов, 
спираща свлачище. 

През 2014 г. всички 
общини в областта кан-
дидатстваха по новата 
ПИП „Растеж и устойчиво 
развитие на регионите”. 
Седем получиха одобрение 
за финансиране общо за 11 
млн. лв. 

Проект на  АПИ на 
стойност 2 млн. лв. за ре-
монт на пътя Сухиндол - 
Павликени също беше одо-
брен. Пътят е завършен, 
положена е и маркировка-
та. Останалите проекти 
са на различни етапи, но 
най-много са тези, по кои-
то в момента се провеж-
да обществена поръчка 
за избор на изпълнител. 
Най-сериозни средства се 
влагат за инфраструкту-
ра. В община Горна Оря-
ховица е финансирана ре-

Работи се по подготовка 
на проект за четирилентово 

трасе на стойност над 
400 млн. евро

1. Лошо състояние на пътната инфраструк-

тура 

2. Тромаво законодателство

1. Рехабилитация на пътищата от републи-

канската мрежа

2. Намаляване на административната те-

жест

 на стр. 22

Държавната художествена галерия - една от най-старите  

в страната. Функционира от 1934 г. 



хабилитация на общинска 
пътна мрежа на стойност 
1,8 млн. лв. В Стражица - 
ремонт на 13 улици за 
1,8 млн. лв. Останалите 
идеи са за изграждане на 
спортни площадки в Горна 
Оряховица на стойност 
600 хил. лв. Най-голямата 
сума е за ремонт на ста-
диона във Велико Търново 
– общо 2,4 млн. лв. Счи-
там, че тези проекти ще 
бъдат изпълнени. Контро-
лът за това е възложен на 
областната администра-
ция. Там, където няма из-
бран изпълнител, парите 
се прехвърлят или за дру-
ги проекти, или към други 
общини. Смятам, че това 
е правилно, защото сред-
ствата трябва да се ин-
вестират. 

А какви са обектите, 

свързани с ВиК мрежа-

та?

До края на година-
та в областните упра-
ви ще бъдат назначени 
специалисти, които да 
се  занимават само с 
тях. Водният отрасъл е 
изключително тежък и 
труден. Европа отпуска 
средства, но явно, че об-
щините трудно ги оползо-
творяват. 

Миналата година във 
Велико Търново приключи 
първият етап на водния 
цикъл на града. В момен-
та се кандидатства за 
втори етап. В община 
Горна Оряховица - в най-
голямото село Първомай-
ци, приключва изгражда-
нето на канализация и 
мрежи за водоснабдява-
не. Пречиствателната 
станция, която беше из-
градена в Горна Оряхови-
ца, е за Горнооряховската 
и Лясковската община и 
селата около тях. Тя е за 
100 хил. души, но за съжа-
ление работи на половин 
капацитет. 

Сега се асфалтират 
разкопаните улици на те-
риторията на областта. 

Правителството финан-
сира проект за 800 хил. лв. 
по ПУДООС за водоснабдя-
ването на две села в об-
щина Златарица - Горско 
ново село и Родина. Там 
водата е изключително 
замърсена с нитрати. 

Освен правителстве-
ните програми за фи-
нансиране, всяка община 
разполага със средства 
за изграждане на инфра-
структурни обекти, но  
най-вече на пътища и 

тротоари. 

Как привличате част-

ните инвеститори?

На територията на 
Велико Търново има обек-
ти, които се финансират 
от частни инвеститори. 
В Горна Оряховица се из-
гражда завод на една от 
най-големите шивашки 
фирми в България. Такива 
мащабни обекти са рядко 
срещани напоследък. Има 
и построен завод за про-
изводство на захарни из-

делия от гръцки инвести-
тори. За това казвам, че 
община Горна Оряховица 

е индустриалната зона. 
По този начин се развива 
икономиката, създават се 
и работни места. 

Как се подготвяте 

за новия програмен пе-

риод?

Считам, че до края на 
годината ще сме гото-
ви с големия проект за 
международния път Е85 
в българския участък, за 
който областта ще кан-
дидатства пред АПИ за 
финансиране. 

Тук е мястото да по-
соча и изграждането на 

АМ „Хемус”. През новия 
програмен период 600 
млн. от предвидените 830 
млн. евро по ОП „Транс-
порт” са за магистрала 
„Струма”, но се надявам 
останалата част да бъде 
насочена към АМ „Хемус”. 

На територията на 
нашата област се намира 
и голяма част от прохода 
„Хаинбоаз”, който е най-
голямата пътна връзка 
между Европа и Азия. 

Област Велико Тър-
ново е с много населени 
места, в които има нуж-
да от инфраструктур-

ни обекти. Но всичко е 
въпрос на финансиране. 
Това е една от трудно-
стите, които стоят пред 
нас. Въпреки всичко про-
дължаваме да кандидат-
стваме по различните 
програми. 

Много се радвам, че 
през новия програмен пе-
риод община Велико Тър-
ново има готовност с 
проектите още в самото 
начало. През 2007 - 2013 г. 
все още се учихме как се 
кандидатства. Надявам 
се, че сега ще имаме въз-
можността да спечелим 
повече проекти. 

Отделно от това мо-
жем да ползваме финан-
сиране и от Дунавската 
стратегия. Там става 
въпрос предимно за ин-
фраструктурни проекти. 
Всичко това ще доведе до 
ръст на строителство-
то, а оттам и на иконо-
миката.
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Инж. Георги Рачев, областен 
управител на Велико Търново:

Инфраструктурата 
е основен приоритет 

 от стр. 21

Музеят „Възраждане и 

Учредително събрание”, 

изграден през 1872 г. от 

големия български строител 

Кольо Фичето



Строителният бранш 
е сред структурно опре-
делящите за местната и 
регионалната икономика. 
За съжаление в момен-
та нямаме темповете и 
обемите от дейности от 
времето на така нарече-
ния „строителен бум” от 
преди няколко години, но 
въпреки това браншът се 
развива добре.

Държавните, общин-
ските и частните струк-
тури дават възможност 
на предприемачите, ме-
ниджърите и заетите в 
строителството да ра-
ботят стабилно и да пла-
нират устойчиво своите 
дейности.

Наскоро приключи ма-
щабният проект по по-
добряване качеството на 
ВиК инфраструктурата 
във Велико Търново. 

Работихме и по рено-
виране на туристически-
те атракции и свързана-
та с тях инфраструктура 
и по облагородяване на 
градската среда. Работи 
се и по множество частни 
инвестиционни проекти. 
Министерството на кул-
турата изпълнява изграж-
дането на фуникуляр, алей-
на мрежа, подпорна стена 
и художествено осветле-
ние на хълма Трапезица.

Всички тези проекти 
имаха и имат значим при-
нос за това Велико Тър-
ново да става още по-до-
бро място за живеене за 
своите граждани, да бъде 
още по-привлекателна ту-
ристическа дестинация и 
желано място за инвести-
ции.

През последните две 
години  се  наблюдава 
устойчив процес на за-
силване интереса към 
реализацията на значими 
капиталовложения в града 
и общината. 

Те са

на стойност над 60 млн. лв.

Работим по изгражда-
нето на подземна инфра-
структура на терена на 
старото военно училище. 

Седем екипа подготвят 
идейни проекти за бъде-
щето на тази стратеги-
ческа зона за развитието 
на Велико Търново.

Готвим се да спечелим 
финалното състезание за 
най-престижния и автори-
тетен приз за Европейска 
столица на културата.

Предстои реализация 
на II етап на ВиК проекта, 
реконструкция на паркове 
и подобряване на градска-
та среда.

Областната структу-
ра на Камарата на строи-
телите в България е сред 
най-добрите и коректни 
партньори на община Ве-

лико Търново. Работим 
заедно изключително ус-
пешно и ефективно. Горд 
съм от факта, че нашите 
строители са достойни 
следовници на делото на 
Уста Кольо Фичето. Те 
са хора с изключително 
чувство за солидарност 
и съпричастност към ва-
жните обществени про-
цеси и проблеми в града и 
региона.

Ще спомена само един, 
но много емблематичен 
съвместен проект. Най-го-
лямата и най-красива църк-
ва, изцяло дело на Кольо 

Фичето, във Велико Тър-
ново „Св. св. Константин 
и Елена” тънеше в забра-
ва, боклуци и освен грозна 
беше започнала да става и 

опасна. По моя инициатива 
и с усилията на ОП на КСБ, 
община Велико Търново и 
Светата Великотърнов-
ска митрополия сключихме 
тристранно споразумение 
и започнахме работа. 

Основно със сили и 
средства на Камарата 
беше свалено старото и 
ръждясало скеле, което 
стоеше върху снагата на 
храма повече от 30 годи-
ни и се беше превърнало 
в заплаха за живеещите 
в района и за учениците 
на Старопрестолната 
гимназия по икономика. 
Последваха цялостно под-
меняне на покривната кон-
струкция и керемидите, 
както и частични фасадни 
ремонти и укрепване.

В следствие на този 
успешен съвместен про-
ект днес поне външният 
вид на храма връща него-
вото достойнство и го 
социализира отново като 
един от забележителните 
архитектурни и културни 
паметници на нашето из-
ключително богато исто-
рическо наследство.

Основните проблеми в 
общината са породени от 
диспропорцията между ог-
ромните отговорности и 
ограничените ресурси, кои-
то държавата делегира на 
местните власти. Имаме 
задължения да изпълняваме 
функции, които не са обез-
печени, и това създава се-
риозни затруднения.

Липсват добро зако-
нодателство и работещи 
регламенти за справяне 

със следния казус: в исто-
рическата част на града 
има множество постройки 
със статут на паметни-
ци на културата, които 

са частна собственост. 
А притежателите им не 
полагат грижи за тях.

Като член на УС на 
НСОРБ многократно съм 
правил, правя и ще продъл-
жа да правя всичко въз-
можно за подобряване на 
диалога и комуникацията 
между местните власти и 
правителството. 

С колегите ми полага-
ме усилия да отвоюваме 
авторитета на местно-
то самоуправление. Ние 
сме най-близо до гражда-
ните и те очакват от нас 
на практика почти всич-
ко. Заради ограничените 
си ресурси често не сме в 
състояние да посрещнем 
техните нужди.

В общината работи 
много добър и опитен екип 
в областта на европей-
ските проекти. Опитваме 
да намерим

решения с кандидатстване 

по европейски програми.

П а р т н и р а м е  с и  с 
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Инж. Даниел Панов,
кмет на община Велико Търново:

Областното представителство на КСБ е сред 
нашите най-добри и коректни партньори
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Диспропорцията между огромните от-

говорности, които държавата делегира на 

местните власти, и ограничените ресурси, 

които осигурява за реализацията им 

 Подобряване на комуникацията между 

местните власти и правителството

Градският парк, реновиран по ОПРР
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Мирослав Еленков

Пет века преди Христа древните 
египтяни вече произвеждали бира. Според 
Херодот това страхотно пиво е измисле-
но от египетския бог Озирис. Жителите 
на Долен Египет пиели освен вода и ече-
мична напитка. Тя се наричала пелузийска, 
на името на центъра на пивоварството – 
град Пелузия. Кехлибареното чудо шества 
през вековете, като печели нови почита-
тели.

Днес бирата е напитка за всеки ден, 
събира приятели, създава празници. И ако 
за света тя е открита преди повече от 
5000 г. преди новата ера, за българина – 
едва през втората половина на XIX в.

Началото на пивоварната индустрия 

във Велико Търново е поставено през 
1887 г., когато германецът Артур Вилзер 
открива малка фабрика. През 1889 г. там 
се произвеждат 130 000 оки пиво, от които 
40 107 се пласират в окръга и страната. 
Използва се местен ечемик, а хмелът се 
доставя предимно от Австро-Унгария. 
През 1890 г. чехът Алоиз Дейрингер осно-
вава втора пивоварна в града. Година по-
късно търновски търговци в сдружение с 
Иван Халачев купуват място и започват 
строежа на трета фабрика.

Историята за създаването на днеш-
ната пивоварна „Болярка” във Велико Тър-
ново е свързана с името на Хаджи Славчо 
Паскалев, типичен представител на пър-
вите търновски фабриканти. През 1891 г. 
синовете му – Михаил, Никола и Констан-
тин, получават в наследство от баща си 
средства за построяване на бирена фа-

брика. Заедно с Иван Халачев те купуват 
подходящо място, върху което започва 
строителство на фабриката. В двора й 
се издигат три основни постройки. Най-
голямата и с най-важно предназначение 
е за варенето на бира и приготвянето на 
малц, втората сграда е за охлаждане на 
пивото, а третата и най-малка е ледни-
цата за съхранение на лед и за складови 
помещения.

Построената изцяло с български капи-
тали и много модерна за времето си фа-
брика за бира в Търново започва да рабо-
ти през ноември 1892 г. В първите години 
в нея опит предават германски и чешки 
майстори пивовари, а работниците са 
от града. В следващите 20 години друже-
ството укрепва и развива своята дейност 

и фабриката заслужено се превръща в едно 
от най-авторитетните предприятия за 
производство на бира в страната.

Правоприемник на пивоварната на 
братя Хаджиславчеви е „Великотърновско 
пиво” АД, която през 2000 г. е преименува-
на на „Болярка ВТ” АД. Пивоварната е раз-
положена на площ 32 декара. В непрекъс-
натия производствен цикъл през лятото 
работят 370 души, а през зимата броят 
им намалява на 300.

Предприятието е раздържавено чрез 
масова приватизация през 1997 г. „Мел 
Инвест Холдинг” АД става мажоритарен 
собственик с притежаваните приблизи-
телно 90% от общия капитал. Останала-
та част  от него е разпределена между 
дребни акционери.

122 години пивоварна индустрия във Велико Търново

бизнеса, с неправител-
ствените организации и 
търсим консолидация на 
общността и ресурси-
те за избор на възможно 
най-добрите решения за 
устойчивото развитие и 
просперитета на града и 
общността.

През новия програмен 
период 2014 – 2020 г. не 
просто очаквам, а според 
силите си ще се боря за 
повече възможности за 
Велико Търново и за всички 
български общини.

Направи х  каквото 
може да включим община-
та в Програмата за раз-
витие на селските райони, 
но отново имаме проблем 
в комуникацията с прави-
телството.

Очаквам да има повече 
възможности за проекти 
в областта на опазване 
на околната среда, еколо-
гичния транспорт и подо-
бряването на енергийната 
ефективност.

Бих се радвал, ако мо-
жем с европейски сред-
ства да модернизираме 
инфраструктурата на 
градовете и селата си и 
да преодолеем поне в из-
вестна степен същест-
веното изоставане в тази 
сфера от средно европей-

ското ниво.
През последните две 

години  се  наблюдава 
устойчива тенденция за 
увеличаване на интереса 
към инвестиционни про-
екти.

Голяма гръцка компа-
ния вложи над 30 млн. лв. 
в мощности в сладкарска-
та промишленост и от-
вори 600 работни места. 
Световна марка за безал-
кохолни напитки разшири 
дейността си, като ин-
вестира над 6 млн. лв. и 
откри 200 работни места.

Заявен е интерес от 
няколко големи междуна-
родни компании, които 
правят проучване за ре-
ализирането на значими 
проекти в областта на IT 
технологиите, логистични 
центрове, услуги, прера-
ботваща промишленост.

Голям интерес има към 
инвестиции и в основната 
индустрия на Велико Тър-
ново – туризма.

ЗОП и ЗУТ  

са най-важните закони 

не само за строител-
ния отрасъл, а и за раз-
витието на градовете, 
общините и регионите. 
Надявам се предлаганите 
промени да улеснят и ус-
корят процедурите, за да 

може бизнесът да инвес-
тира при стабилни и ясни 
условия.

Категорично съм сре-
щу възлагането на поръч-
ки без търг или конкурс 
на кандидати, които са 
100% собственост на 
възложителите (т.нар. 
ин хаус поръчки). Това би 
могло да доведе до елими-
ниране на конкуренцията, 
невъзможност за пазарно 
определяне на цената и 
условията на договора 
за възлагане. Тези про-
цедури убиват малкия и 

средния бизнес и са сре-
да, която може да породи 
корупция.

Искам да пожелая на 
всички читатели на в. 
„Строител” първо здраве. 
Пожелавам много анга-
жименти и нови проекти. 
Убеден съм, че ще продъл-
жим да работим успешно 
заедно. 

През 2015 г. точно на 
професионалния празник 
на строителя – Димитров-
ден, предстои тържестве-
но да честваме 830 години 
от въстанието на Асен и 

Петър и създаването на 
Втората българска дър-
жава. Сигурен съм, че от-
ново в партньорство с Ка-

марата на строителите 
в България ще направим 
едно вълнуващо и запом-
нящо се празненство.

Инж. Даниел Панов,  
кмет на община Велико Търново:

Областното 
представителство на КСБ 
е сред нашите най-добри и 
коректни партньори

 от стр. 23

Изглед от крепостта „Царевец”

Община Велико Търново



  
 

25СТРОИТЕЛ
петък, 30 май 2014

С т р о и т е л с т в о т о 
в най-всеобхватния му 
смисъл - рехабилитация, 
ремонтни работи, сани-
ране и т.н., е сред прио-
ритетните дейности на 
община Павликени. Една 
от причините за това е 
остарялата техническа 
инфраструктура, която 
включва общинския сгра-
ден фонд, пътища, тро-
тоарни настилки, зони за 
отдих и зелени системи. 
Основната част от тази 
инфраструктура е изгра-
дена преди повече от 40 
години и изисква финансов 
ресурс за поддръжка и об-
новяване.

Друга, не по-маловажна 
причина, е стремежът на 
ръководството на общи-
ната да подобри услови-
ята за живот и отдих на 
населението. Осезателен 
е ефектът от изпълне-
ни до момента проекти, 
като реконструкцията на 
централния пл. „Свобода” 
и въвеждането на енергос-
пестяващи мерки в трите 
детски градини и яслата в 
Павликени. 

Строителните дейности 

подобряват естетическия 

облик на града, 

а рехабилитацията 
на сградния фонд води до 
икономия на енергия и до 
намаляване емисиите на 
парникови газове и положи-
телно въздействие върху 
околната среда, за чието 
опазване всички сме отго-
ворни.

Обновяването и под-
държането на техниче-
ската инфраструктура в 
добро състояние повишава 
имиджа на общината пред 
потенциалните инвести-
тори и увеличава конкурен-
тоспособността й.

Освен текущите и 
ежегодни работи по реха-
билитация на общинска 
пътна мрежа, улична на-
стилка, ремонти на сгради 
и т.н., се изпълняват поне 
пет по-мащабни проекта, 
свързани със строител-
ство.

В партньорство с об-
щините Левски, Свищов, 
Белене и Никопол изграж-
даме 

обща система за управле-

ние на отпадъците. 

Депото ще се намира 
в община Никопол, която е 
водеща по проекта. Той е 
на стойност 45 045 133 лв.

Най-големият инфра-
структурен проект в Пав-
ликени е строителството 
на градската пречиства-
телна станция за отпадни 
води с довеждащ колектор 
и прилежаща инфраструк-
тура за 31 157 608 лв. Пър-
ва копка по него направи-
хме на 28 май и до края на 
годината трябва да сме 

приключили със строител-
ството. И двата проек-
та са финансирани по ОП 
„Околна среда”.

По ПРСР имаме най-
голям брой проекти. Ще 
рехабилитираме 15 км об-
щинска пътна мрежа, за 
да подобрим комуникация-
та между града и населе-
ните места. Стойност-
та на този проект е 5 
492 080 лв.

Спортни обекти, като 
закрит плувен басейн, два 
тенис корта, игрище за 
футбол на малки вратички 
и реконструкция на град-
ския стадион ще направим 
за общо 5 762 612 лв.

Два центъра за наста-
няване от семеен тип, за-
щитено жилище и център 
за социална рехабилитация 
и интеграция в Павликени 
ще отворят врати благо-
дарение на финансирането 
по проект за 1 548 414 лв.

Общата стойност на 
дейностите, изпълнявани 
самостоятелно от общи-
на Павликени, т.е. без де-

Инж. Емануил Манолов, кмет на община Павликени:

Управляваме проекти 
за 44 млн. лв.

пото, е 43 960 714 лв. 98% 
от сумата е безвъзмездна 
финансова помощ по опера-
тивни програми.

В процес на оценяване 
или в очакване на сключ-
ване на договор са проек-
ти на стойност 5 836 700 
лв. Те са за въвеждане на 
енергоспестяващи мерки 
в МБАЛ Павликени, рекон-
струкция на НЧ „Братство 
– 1884”, на площад „Бачо 
Киро” в Бяла черква и I 
етап от рехабилитацията 
на водопроводната мрежа 
в Павликени.

Сътрудничеството 
ни с ОП на КСБ – Велико 
Търново, е в разнообразни 
насоки. Те често органи-
зират семинари по акту-
ални въпроси, свързани 
с нормативната база, и 
канят експерти от общи-
ните. При молба от наша 
страна винаги са готови 

да предложат техни спе-
циалисти за участие в 
комисии за определяне на 
изпълнители за по-сложни 
обекти. Оказват помощ 
при запитване аз фирми 
относно историята им, 
коректността, техниче-
ските възможности, за да 
няма усложнения в процеса 
на строителството.

Oсновeн проблем на 
общината e oстарялата 
техническа инфраструк-
тура - пътна, водопро-
водна, електропроводима, 
която изисква значителен 
финансов ресурс за под-
държане и обновяване. Не-
достатъчен е ресурсът за 
осигуряване на мостово 
финансиране при изпълне-
нието на проекти. Кон-

статирахме и загубилата 
актуалността си картна 
база, включително непъл-
ния кадастър, неадекват-
ни на съвременните нужди 
устройствени планове. 
Недостатъчният интерес 
от страна на потенциални 
инвеститори също е про-
блем за нас.

За решаването на част 
от тези проблеми въведо-
хме мерки за увеличаване 
на приходите в общината 
– отдаване на обекти под 
наем, продажба на общин-
ски имоти, повишаване съ-
бираемостта на данъци, 
такси и т.н. Междувремен-
но подготвяме проекти и 
кандидатстваме за финан-
сиране от оперативни про-
грами и от други донорски 
институции. 

Организирали сме упра-
влението на изпълнявани-
те проекти - планиране 

на финансовите потоци 
по начин, който най-малко 
да натоварва бюджета на 
общината. Стараем се да 
повишим и инвестицион-
ния интерес към община 
Павликени.

През новия програмен 

период 

се надяваме да фи-
нализираме качествено, 
в срок и по възможност 
без финансови санкции 
започнатите проекти. 
Очакванията ни са отра-
зени в Общинския план за 
развитие 2014 - 2020 г. на 
Павликени, в който един 
от 5-те дефинирани при-
оритета е техническата 
инфраструктура.

В неговите рамки сме 
си поставили цели и мерки 
за изпълнението им, които 
са амбициозни, но реалис-
тични, предвид богатия 
натрупан опит от измина-
лия програмен период.

Задача №1 за нас е об-
новяването и доизграж-
дането на техническата 
инфраструктура, стимули-
раща развитието на конку-
рентоспособна общинска 
икономика, респективно 
доходите на населението. 
Това включва подобряване 
параметрите и състоя-
нието на транспортната 
инфраструктура с регио-

нална значимост; на дос-
тъпа и развитието на 
информационните и кому-
никационните технологии 
в областта на публичните 
услуги и услугите за МСП 
и енергийната ефектив-
ност.

Доизграждането и ре-
хабилитацията на техни-
ческата инфраструктура, 
подобряваща жизнената 
среда, е другата ни важна 
цел. Предвиждаме ремонт 
на водоснабдителната 
мрежа и осигуряване на 
постоянно подаване на 
питейна вода в Павликени, 
с. Росица, с. Вишовград, 
с. Стамболово, с. Долна 
Липница, с. Върбовка. Пла-
нираме реконструкция на 
тласкателен водопровод 
в с. Росица - с. Вишовград; 
доизграждане и рехабили-
тация на канализационна-
та мрежа и осигуряване 
пречистването на отпад-
ните води в ГПСОВ в Пав-
ликени и Бяла черква.

Една от възможност-
ите за 

привличане на външни  

инвеститори 

на територията на об-
щината е при изгодни ус-
ловия да се предоставят 

сгради, терен, земеделска 
земя или друг вид имот, не-
обходим за осъществяване 
на съответните намере-
ния.

В тази посока в Пав-
ликени е разработена 
програма за управление и 
разпореждане с имотите 
на местната власт. На 
сайта ни са обявени и те-
рените частна общинска 
собственост, които са 
обект на продажба.

Друг механизъм за при-
вличане и задържане на 
инвеститори е качест-
вото на предоставяните 
административни услуги, 
сроковете, в които те се 
извършват. Нивото на об-
служване е високо.

Считам, че част от 

промените в ЗОП и ЗУТ  ще 

доведат до увеличаване 

на отговорностите на 

общините. 

Това ще се изрази в за-
дължението им да публику-
ват множество документи 
и информация в „Профил 
на купувача”. Смятам, че 
ще се стигне до ненужно 
увеличаване работата на 
местните администрации, 
тъй като контролът, осъ-
ществяван от съответни-
те институции, е на ниво 

 на стр. 26

1. Остарялата техническа инфраструктура 

2. Недостатъчен ресурс за мостово финан-

сиране по проекти

3. Слаб интерес от страна на инвеститори

1. Подготвяне на проекти по европрограми

2. Продажба и отдаване под наем на общин-

ски имоти

3. Повишаване качеството на администра-

тивните услуги

Площад  „Свобода”, реконструиран  

по проект на ПРСР през 2012 г.
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и санкционира нарушаване-
то на основните принципи 
при провеждане на об-
ществените поръчки, въз-
лагани по реда на ЗОП. От 
друга страна всички за-
интересовани лица имат 
законово регламентиран 
достъп до информацията 
и документите по провеж-
дането на обществените 
поръчки и изпълнението на 
сключените договори по 
реда на Закона за достъп 
до обществена информа-
ция. Смятам, че тези про-
мени ще представляват 
нов разходен ангажимент 
за общината, за което 
няма осигурен финансов 
ресурс.

Друга част от измене-
нията, които ще доведат 
до утежняване положение-
то на местните власти, 
са свързани с упражняване 
на несвойствен контрол 
на взаимоотношенията 
между изпълнители и по-
дизпълнители.

Част от новите тек-
стове намирам за поло-
жителни, а именно – пре-
цизирането на условията, 
свързани с критериите за 
подбор на изпълнителите, 
и в частност - изисква-
нията за икономическо и 
финансово състояние и за 
техническите възможнос-
ти на участниците. По-яс-
но са записани правилата 
за възлагане на строител-
ство, доставки и услуги 
чрез публична покана.

Дори и след промените 
остава неразрешен про-
блемът с обжалването на 
актовете и действията 
на възложителите. Заба-
вянето при тези процеду-
ри блокира изпълнението 
на европроектите за нео-
пределен срок и поставя в 
риск тяхното навременно 
приключване. Изоставане 
при разглеждане на жал-
бите се констатира и на 
двете инстанции - Коми-
сията за защита на кон-
куренцията и Върховния 
административен съд.

Като цяло считам, че 
повечето от измененията 
ще утежнят дейността 
на възложителите, ще я 
оскъпят и същевремен-
но няма да гарантират 

защитата на публичния 
интерес за ефективно из-
пълнение на обществени-
те поръчки. 

Промените в ЗУТ са 
необходими, но по-скоро е 
нужен нов закон. ЗУТ изна-
чално има много слабости 
и недостатъци, които ще 
останат и след готвени-
те изменения. Например 
невъзможността на граж-
даните да се разпореждат 
с имотите си при наличие 
на неуредени регулационни 
отношения и  прехвърляне 
на функции по незаконното 
строителство от ДНСК 
към общините.

Към настоящия мо-
мент община Павликени не 
е възлагала поръчки чрез 
метода ин хаус, тъй като 
не съществува общинско 
търговско дружество, 
което да е с предмет на 
дейност осъществяване 
на комунални услуги. 

По принцип не съм про-
тив възлагането на об-
ществени поръчки за ус-
луги чрез този механизъм, 
тъй като в определени слу-
чаи гражданският инте-
рес налага непрекъснат и 
строг контрол. Такъв счи-
там, че ефективно може 
да бъде упражняван върху 
общинското търговско 
дружество изпълнител, с 
цел гарантиране качест-
вото на комуналната ус-
луга.

Мисля, че създаването 
на общинско дружество е 
сложен процес и изисква 
внимателна преценка и 
подробен икономически 
анализ, за да може също-
то да бъде натоварено да 
изпълнява т.нар. ин хаус 
поръчки. 

Н а к р а я  б и х  и с к а л 
да поздравя екипа на в. 
„Строител” за коректно-
то и последователно от-
разяване на проблемите и 
успехите в областта на 
строителството. Също 
така благодаря на КСБ, че 
поддържат високото ниво 
и авторитета на строи-
телния бранш, че са близо 
до общините. Надявам се 
в най-скоро време иконо-
мическата обстановка в 
страната да се подобри 
и оживи, да се достигнат 
нивата от 2006 – 2007 г., 
че и по-високи.

В  областта на  строител-
ството залагаме на неща, които 
са видими за обществеността - 
спешни ремонти на общинската 
инфраструктура, детски площадки 
и т.н. Всяка година отделяме ре-
сурс в размер на 50-60 хил. лв. През 
втората половина на годината ни 
предстои да имаме сключени дого-
вори във връзка с интегрираните 
планове за градско възстановяване 
и развитие. До началото на 2015 г. 
трябва да е одобрен работният 
план, с който да започнем изграж-
дането на приоритетни обекти. 

В ход е процедурата за изграж-
дане на сепарираща инсталация. 

Одобрен е проект за стадиона, 
но Министерството на младежта 

и спорта ще извършва процедури-
те. В момента тече асфалтиране 
на улици на стойност 1,8 млн. лв. 
Изградихме светофарна уредба на 
опасно кръстовище с концентра-
ция на произшествия. 

Като приоритет за новия про-
грамен период залагаме на из-
граждането на нова градска среда 
и реорганизация на движението. 
Тази година успоредно с интег-
рирания план ще върви и изработ-
ването на проект за централна 
градска част. За него сме предви-
дили средства от капиталовата 
програма. Имаме желанието да 
създадем нова визия на града. Ко-
ментираме и проекти в социална-
та инфраструктура. Предвиждаме 
енергийна реконструкция на три 
детски градини. Когато направиш 
такива ремонти, впоследствие се 
пестят средства, които могат да 
се инвестират в други съоръже-
ния. Нещата, на които държим, са 
инфраструктурата, чистотата и 
осветлението.

Основният проблем е инфра-
структурата. Голяма част от 

ул и ц и т е  с а 
амортизира-
ни.  Планира-
ме поетапно, 
по  различни 
ф о н д о в е  и 
програми да 

кандидатстваме и да изгражда-
ме нови улици. В село Първомайци, 
най-голямото в общината, 60% от 
уличната инфраструктура трябва 
да се подмени. Енергийната ефек-
тивност също трябва да се подо-
бри, защото особено през зимния 
период може да се постигне сви-

ване на разходите. Чрез интегри-
рания план ще направим индустри-
ална зона в района на летищните 
поделения. Смятам, че трябва да 
се намери и концесионер на самото 
летище, защото това ще подобри 
икономиката. 

Работим добре с ОП на КСБ – 
Велико Търново. Според мен тряб-
ва да има постоянна информация 
за отпаднали и нови фирми в Ка-
марата. И да се спазва условието 
само регистрираните компании да 
кандидатстват в обществените 
поръчки. Като цяло комуникация-
та с КСБ е чудесна. Мога да кажа, 
че когато фирмите са реални и на 

светло, се работи много по-лесно, 
отколкото с тези в сивия сектор.

Няма никакъв смисъл от ин хаус 
поръчките. По този начин не мо-
гат да се дадат никакви гаранции 
за изпълнение и качество. Колкото 
по-малко дейности извършва общи-
ната, толкова по-добре, защото 
контролът е нещо, което се упраж-
нява трудно. Когато отговаряш за 
голям периметър, може да пропус-
неш нещо. А когато си изпълнител, 
много по-лесно и ефективно може 
да се налага контрол. Лично аз не 
подкрепям тази идея. 

Инж. Емануил Манолов, кмет 
на община Павликени:

Управляваме проекти 
за 44 млн. лв.

Инж. Добромир Добрев, кмет на община Горна Оряховица:

Когато фирмите са на светло, 
се работи много по-лесно

 от стр. 25

Една от обновените детски градини в Павликени

Община Горна Оряховица
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Няколко са по-значи-
мите проекти, които се 
изпълняват на терито-
рията на община Елена. 
За изграждането и рекон-
струкцията на спортни 
съоръжения в Елена, с. 
Константин и с. Майско и 
създаване на „Общностен 
център” започнаха проце-
дури за избор на изпълни-
тел. Стойността на дей-
ностите е 5 841 626  лв. 

Втори важен проект е 
рехабилитация на пътни-
те участъци Елена – Блъс-
ковци – Дърлевци, Палици 
– Чакали и Мийковци – Иг-
натовци, който е за близо 
5 580 000 лв. 

Предстои работа по 
залесяването на неземе-
делски земи – около 1000 
дка, собственост на об-
щината. Проектът е за 
920 хил. лв. и ще доведе до 
създаване на сезонна зае-

тост на общи работници 
за пет години напред. 

На етап стартиране 
на процедурите за избор 
на изпълнител е и изграж-
дането на високотехноло-
гична система за пасивно 
пожаронаблюдение. Тук 
целта е намаляване опас-
ността от горски пожари, 
а стойността на проекта 
е 586 742 лв. 

Спечелихме 383 538 лв. 
финансиране за ремонт 

на еленското читалище. 
Предвиждаме подмяна на 
покрива и дограмата, ре-
монт на помещенията и 
сцената, обзавеждане с 
нови столове на салона. 
Срокът за изпълнение е 15 
юли 2015 г.

В края на май се очак-
ва да започне изгражда-
нето на второ защитено 
жилище в Елена, чиято 
стойност е в размер на 

333 958 лв. 
Основните проблеми 

на общината са намаля-
ването на населението, 
липсата на траен поми-

нък и заетост за хората и 
високият процент безра-
ботица. 

През новия програ-
мен период очакваме уп-
равляващите органи на 
оперативните програми 
да започнат да работят 

заедно с бенефициенти-
те – всички задължения и 
отговорности да бъдат 
споделени. 

Необходими са пълно 

редуциране на законода-
телството, опростяване 
и облекчаване на админи-
стративните процедури 
и пречки, особено тези, 
касаещи инвестиционно-
то проектиране и послед-
ващия процес.

Промените в ЗОП и ЗУТ 
са свързани с олекотяване 
на процедурите и намаля-
ване на бюрокрацията и 
регулациите спрямо биз-
неса. Възможността за 
използване на електронен 
каталог и публикуване-
то на всички документи, 
свързани с поръчките, са 
стъпки към повече пуб-
личност и премахване на 
административната те-
жест. 

Златарица е малка об-
щина с почти 4 хил. души 
население. Капиталовите 
разходи са крайно недос-
татъчни, за да се развива 
значителна строителна 
дейност. Средствата 

дори не стигат за реали-
зиране на проекти. Пари-
те, които държавата от-
пуска на малките общини, 
са по-скоро за поддръж-
ка на текущи дейности. 
Единственото спасение 
за нас са оперативните 
програми. 

Бяхме късметлии, че 
по ОПРР успяхме да реа-
лизираме два проекта, но 
малките общини са изклю-
чени от тази програма 
през новия програмен пе-
риод. За нас остана само 
Програмата за развитие 
на селските райони. Фи-
нализираният ни проект 
по ОПРР е за асфалтиране 
на улици. Имаме и одобре-
но финансиране от 3 млн. 
лв. за  рехабилитация на 
четвъртокласен път с 
обща дължина 8 км. При-

ключихме изграждането 
на малък парк. Отделно от 
това църковното настоя-
телство спечели проект 
за ремонт на храма в Зла-
тарица. Заявлението за 
откриване на строителна 

площадка е подадено.
Предвиждаме ремонт 

на стадиона за 350 хил. лв. 
За наше щастие общи-
ната успя да реализира 
добри приходи, които ре-
шихме да инвестираме в 
изграждането на канали-
зация в Златарица.

Ако искаме да имаме 
добра връзка между общи-
на, бизнес и държава, са 
нужни промени в ЗОП. 

Не трябва да има дъм-

пингови цени. Необходи-
мо е да се погледне и към 
местните фирми в реги-
она. Би било добре изпъл-
нителите да се определят 
на регионално ниво. Много 
е трудно компания извън 
областта да направи до-
бра организация за крат-
ките срокове, които се 
дават. 

Мога да кажа, че от 
страна на ОП на КСБ сре-
щаме желание за помощ. 
Те ни търсят с конкрет-

ни съвети и предложения. 
Може би и ние, кметовете, 
имаме вина, че не се до-
питваме до строителите 
за компетентно мнение по 
проектите. Мисля, че от 
това ще има полза, защо-
то се оказа, че проектан-
тите не са чак толкова 
много. Благодарен съм на 
Камарата за проявения ин-
терес към организацията 

на различни семинари, кои-
то ни дават много инфор-
мация. Според мен струк-
турата, която може много 
да ни помогне, е КСБ. 

Големият проблем е ви-
соката безработица заед-
но с миграцията и обезлю-
дяването на населените 
места. Държавата трябва 
да помисли за развитие на 
земеделието и животно-

Пенчо Чанев, кмет на община Златарица: 

Инж. Дилян Млъзев, кмет на община Елена:

Единственото спасение за нас 
са оперативните програми

Необходимо е пълно 
редуциране на законодателството

въдството, но за това е 
необходима добра инфра-
структура. 

Проблем е и водопро-
водната мрежа. Той е общ 
и трябва да се реши не-
забавно, защото в крайна 
сметка държавата иска 
пари за водата, а систе-
мата е тотално изхабена. 
Институциите се облаго-
детелстват, а не се прави 
нищо, не се подменят во-
допроводи и канализация. 

Завършили сме 4 проек-
та, предстоят още толко-
ва, времето не ни стига. 
Държавата трябва да 
реши кардинално проблема 
с ВиК сектора. 

В нашия случай изграж-
даме канализация, но това 
се прави със собствени 
средства. Масово тук 
има течове, които заба-
вят сроковете и изпълни-
телите. По този начин се 
утежнява целият процес. 
Друг основен проблем е 
липсата на кадастър в го-
ляма част от общините. 
За да се започне изготвя-
нето му, са нужни много 
средства. 

1. Обезлюдяването

2. Липсата на кадастър

1. Висока безработица и липса на траен  

поминък

2. Административна тежест

1. Подобряване на инфраструктурата и 

развитие на земеделието

2. Осигуряване на финансиране за изработ-

ване на кадастрални карти

1. Успешно реализиране на оперативните 

програми 

2. Законодателни промени

ЦДГ „Пролет” в с. Родина, община Златарица
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Георги Сотиров

Сапунката „БГ писта за 
Формула 1” to be continued 
(очаквайте продължение)…
Така преди четири години с 
колегата Теодор Николов 
нарекохме репортажа си 
за идеята за строеж на 
писта за Формула 1 върху 
терена на бившето военно 
летище в с. Доброславци, 
западно от столицата. 
Новината за предстоящо-
то изграждане тогава бе 
разпространена първо от 
Министерството на ико-
номиката, енергетиката 
и туризма. В съобщението 
се уточняваше, че проек-
тът ще се реализира чрез 
създаване на смесена ком-
пания, в която България ще 
апортира земя. Подобна 
новина обяви и правител-
ствената пресслужба...

„Очакваното продъл-
жение” в тогавашното ни 
заглавие днес, след четири 
години, има друг привкус и 
той в никакъв случай не е 
свързан с миризмата на 
високооктанов бензин и с 
болидите от Ф-1.

Светла Крумова е кмет 
на Доброславци вече чет-
върти мандат, още от да-
лечната 1999 г. Тя е родена 
и живее в селото. Опозна-
ла е добре хората и е без-
крайно съпричастна към 
техните болки, радостите 
и проблемите им. „Искам 
да помагам на съселяните 
си…” – това е житейското 
й кредо.

Припомням й едни далеч-
ни години, когато авиогар-
низонът в селото пазеше 
страната ни от западното 
направление и полетите на 
свръхзвуковите МиГ-ове 
бяха ежедневие. Тогава в 
Доброславци можеха да се 
строят стандартни къщи 
само до максимум два ета-
жа. Благодарение на екс-
плоатацията на летище-
то преди години заглъхна 
замисълът над селището, 
край съседното с. Балша, 
да бъде изградено новото 
сметище на София. Деба-
тите за замърсяването на 
подпочвените води на две-
те населени места (райо-
нът е карстов…) секнаха, 
когато военните дадоха 
категоричното си стано-
вище против подобно съо-
ръжение. Сега 

авиаторите обаче  

ги няма… 

„А това за ниското 
строителство се е пра-

вело от съображения за 
сигурност на полетите, 
но основният ни проблем е 
друг. Тук има високи подпоч-
вени води и ако се разходи-
те из селото, ще видите, 
че къщите се строят без 
сутерени и без мазета. 
Животът е показал, че те 
редовно ще се наводняват 
и независимо от дренажи-
те около тях помещенията 
в един момент стават нео-

битаеми”, обяснява кмети-
цата. 

Днешните строители 
на новите жилища обаче 
доказват, че решения има 
и те са приложими дори 
на такива терени, като в 
Доброславци. Впрочем из-
градената преди повече от 
60 години самолетна писта 
също показва, че 

професионалистите  

от бранша 

са направили съоръже-
ние за поколения. То и до 
ден днешен остава с въз-
можности за реално използ-
ване…

„Всички в селото преди 
четири години приеха мно-
го добронамерено идеята 
тук да се развие писта за 
състезания от Формула 1. 
Уви… Сега военно летище 
няма, а част от терена е 

предоставен без-
възмездно от дър-
жавата на НСО, за 
да провежда авто-
подготовката на 
състава си…”, раз-
казва нашата събе-
седничка.

Крумова смята, 
че при едни по-добри 
времена използване-
то на пистата може 
да се възобнови – и 

за малката авиация, и за 
обучение на пилоти, а и за 
чартъри, при положение че 
се инвестира в съоръжения, 
които да позволяват ръко-
воденето на полетите. 

Теренът на военния ае-
ропорт е одържавен и това 
е вид облекчение пред евен-
туално му рестартиране. 

Оставяме темата за 
авиобъдещето на село-
то, за да се „приводним” 
до проблемите с водите. 
При обилни дъждове скат-
ните води от Стара пла-
нина „спомагат” в селото 
да се образуват… езера. 
Даже има куриозна ситуа-
ция в тях да гнездят диви 

патици. Зимата водните 
площи стават на ледени 
пързалки. 

Затова е разбираемо, че 
един от основните приори-
тети на кметицата на До-
брославци е водата в ней-
ните различни агрегатни, 
а и химически състояния. В 
селото има изградена кана-
лизация, но от заинтересо-
ваните – от хората, които 
живеят тук. Добавя, че 
така е в почти целия район 
наоколо. И големите тръби, 
и отклоненията към къщи-
те са правени от местни-
те. Донякъде, за да не се 
връщат обратно отпадни-
те води, помага и теренът, 
който е с равномерен на-
клон към ниските части на 
селото. Там са двете сел-
ски реки. Днес р. Габровница 
и р. Уршако, които извират 
от Стара планина, отнасят 
отпадната вода през Мра-
морската река в р. Искър. 
Доброславчани участват 
активно в трансгранично-
то замърсяване на водите 
за съжаление. 

Още през 2000 – 2001 г. 
кметицата пише обосно-
вани искания до Столична-
та община за изграждане 
канализация на селото. До 
този момент, за 13 години, 
има изработен идеен про-
ект за цялата подземна 
инфраструктура, която 
накрая завършва с ПСОВ. 
Сега се чака финансира-
не за направата на рабо-

тен проект. Доброславци 
обаче няма необходимите 
2000 е.ж. и не може да 
очаква европейско финан-
сиране. С кметовете на 
съседните села Балша, 
Житен и Мировяне правят 
запитване, дали е възмож-
но четирите села да се 
обединят заедно с един 

голям парцел, около 500 дка 
(Доброславци-юг). Парце-
лът, който е собственост 
на испанец е влязъл в регу-
лация и граничи с летище-
то. Идеята е да се изгради 

обща подземна инфра-

структура по европей-

ски проект…

Отговорът се чака.
Днес блянът „Форму-

ла 1” се заменя с „Добро-
славци-юг”… Светла не 
пропуска да поясни, че 
това ще бъде ново, краси-
во село, с ниско строител-
ство и къщи до два етажа. 
Чужденците са направили 
своите проучвания, оцени-
ли са наличието на леко-
витите минерални извори 
в землището, чистотата 
на природата, близостта 
до планината, до София, 
до двете магистрали, до 
билките. Те за разлика от 
митичните арабски ин-
веститори за Ф-1 имат 
реален финансов ресурс и 
са решили да инвестират 
в изграждането на едно 
рекреационно селище. То 
ще 

ангажира строителния 

бранш,

а и ще е шанс за мно-
зина от близо 1100 души, 
които живеят в Добро-
славци. Селото се развива 
като добра суровинна база 
за мляко, месо и зеленчуци 
и „новодомците” ще могат 
да се наслаждават на раз-
личните кулинарни умения 
на местните.

От бързите разговори 
с хора в магазина и на пло-
щада, на спирката на град-
ските автобуси оставаме 
с усещането, че админи-
страцията прави необхо-
димото за подобряване на 
техния бит. Това се отна-
ся и за сградите, общинска 
собственост – детската 
градина, училището и чи-
талището, които са основ-
но ремонтирани съобразно 
изискванията на енергий-
ната ефективност. 

Светла Крумова е за-
нимателен събеседник, 
но пропусна да ни каже, 
че нейното семейство е 
основният дарител за из-
граждането на манастира 
„Св. Четиридесет мъчени-
ци” в предпланините над 
Доброславци…

Кметицата 

Светла Крумова

Снимки авторът

Строи се красиво

Манастирът „Свети 

Четиридесет мъченици”

Водонапорната 

кула

Сивушка 

на свой терен 
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Голяма част от Сърбия, Босна 
и Източна Хърватия са под вода 
заради обилните дъждове. Кар-
тите с отбелязаните засегнати 
от наводненията райони изглеж-

дат така, сякаш изведнъж в ре-
гиона се е появило огромно море. 

Само за няколко дни падна 
дъжд, колкото за три месеца, 
така че и най-подготвените 

държави биха се затруднили. 
Вод ната стихия доведе до не-
престанното покачване на ни-
вото на река Дунав и в българ-
ския участък. При Лом нивото 

й достигна 824 см. Залети бяха 
най-ниските части на приста-
нището. На най-застрашените 
места бяха изградени земнона-
сипни диги. 

За защитата от наводнения 
и за потенциалните рискове 
за страната ни от бедствия 
разказва доц. д-р инж. Николай 
Лисев.

Доц. д-р инж. Николай Лисев, ръководител катедра „Хидравлика и хидрология“, УАСГ:

Невена Картулева

„Географското положение на 
България е фактор, който в голяма 
степен я предпазва от наводнения 
в мащабите, които наблюдаваме 
в други части на Европа и света. 
Това в никакъв случай не трябва да 
ни успокоява, защото те  са едни 
от най-разрушителните бедствия. 
Потенциално застрашени от тях 
са много райони у нас, макар и ма-
щабите да са значително по-малки 
в сравнение с това, което наблю-
даваме през последните години 
в страни от Централна Европа 
– Чехия, Австрия, Германия, Унга-
рия, а сега и в бивша Югославия“, 
коментира доц. д-р инж. Николай 
Лисев в отговор на въпроса, докол-
ко случилото се в Сърбия и Босна е 
възможно да се повтори и у нас при 
неблагоприятни метеорологични 
условия. 

Ръководителят на катедра „Хи-
дравлика и хидрология“ обяснява, че 
една от причините за наводнения 
в централните части на Европа 
е наличието на големи реки, със 
значителни по площ водосборни 
области, които в средното и до-
лното си течение преминават 
през низини, обхващащи значител-
ни територии, в голямата си част 
урбанизирани. През последните де-
сетилетия бяха изградени редица 
диги и брегозащитни съоръжения, 
които, от една страна, подобри-
ха защитеността на значителни 
територии, но от друга, създават 
условия за висок потенциален риск 
за населението и инфраструктура-
та, когато вод ната стихия излезе 
извън контрол. 

Доц. Лисев уточнява, че в Бъл-
гария районите със сравнително 
висок риск от наводнения, при кои-
то могат да се очакват значител-
ни материални щети и риск за жи-
вота на хората, са няколко. Едното 
е столицата, но не централната 
градска част, а ниските зони – в 
района на Нови Искър, Костинброд, 
Казичене и северозападните части 
на Софийското поле. През 2005 г. и 
2010 г. там имаше тежки наводне-
ния заради обилни валежи, които 
доведоха до преливане на р. Искър 
и нейните притоци р. Лесновска, 
Блато, Какач и др. Друг потенци-
ално опасен район е средното и 
долното течение на р. Марица, 
където могат да се очакват зна-
чителни материални щети и риск 
за населението в градовете Пазар-
джик, Пловдив, Свиленград и други 
по-малки населени места. „Нека си 
припомним тежката ситуация в ра-
йона на Свиленград през февруари 
2012 г., когато в село Бисер вслед-
ствие разрушаване на язовирна 
стена от придош лите води заги-
наха 10 човека“, допълва доц. Лисев. 

Голяма опасност за населените 
места в района на Южна България 
представлява р. Арда и нейните 
притоци, на която има изградени 
3 язовира за енергодобив. Това са 
яз. „Кърджали“, яз. „Студен кладе-
нец“ и яз. „Ивайловград“. Освен че 
осигуряват електричество и вода 
за битови нужди, те в значителна 
степен обезопасяват селищата 

чрез ретензиране на високата въл-
на. Река Тунджа също създава риск 
за разположените по нея населени 
места, най-вече за Ямбол и Елхово, 
като благоприятен ефект оказват 
двата големи язовира „Копринка“ и 
„Жребчево“. Те играят изключител-
но полезна роля за регулиране на 
водите в долното течение на ре-
ката. Сред най-рисковите райони 
попадат и селищата по течението 
на р. Дунав.

Доц. Лисев напомня, че дигите 

по нея – от румънска и от българ-
ска страна, са изграждани около 
60-те години на миналия век. На-
шият бряг е по-висок в сравнение 
с този при северните ни съседи. 
Съответно и рискът от наводне-
ние при скъсване на диги е далеч 
по-малък. Въпреки това нашите 
съоръжения се нуждаят от обно-
вяване и поддържане. Българският 
участък е дълъг 470 км – от Ти-
мок до Силистра. Дигите по него 
са оразмерени за 15–16 хил. куб. м 
вода. Тоест, това е максималното 
ниво на реката, което съоръже-
нията могат да задържат, без да 
бъдат предизвикани наводнения. 
И то само ако са в добро състоя-
ние. За него отговаря „Напоителни 
системи“ ЕАД, което се управлява 
от Министерството на земеде-
лието и храните. По отношение 
на сигурност та ангажимент има 
„Гражданска защита“. През 2013 г. 
приключи европейски проект Danub 
flood risk с участието на всички ду-
навски страни, в рамките на който 
беше изготвен атлас с карти на 
опасността и риска от наводнение, 
включващ и българския участък на 
реката, напомня доц. Лисев. 

„В последните 20-30 години се 
прави малко за поддръжка на диги-
те. Речните корита се укрепват 
и почистват главно в рамките на 
населените места. Същес твува 
конфликт между хидравличните из-
исквания за осигуряване на прово-
димост на речното течение и изис-
кванията на Рамковата директива 
за водите 2000/60/ЕС за осигуря-
ване на добро екологично състоя-
ние на водните тела. Много често 

еколозите са против извършване 
на каквито и да било мероприятия 
в коритото на реката. Но почист-
ването се налага, защото водата 
носи инертен материал. С време-
то той се натрупва и ако не бъде 
отстранен, идва момент, когато 
реката прелива“, допълва доц. Ли-
сев. Разбира се, тези мероприятия 
следва да се извършват след из-
готвяне на проекти, одобрени от 
компетентните органи, при спаз-
ване на законите на страната, 
като не се допуска варварско из-
земване на инертен материал под 
предлог почистване на речното 
течение, категоричен е той.

От 2007 г. е в сила европейска-
та директива за наводненията, по 
която България трябва да изпълни 
определени ангажименти. За това 
отговарят четирите басейнови 
дирекции в страната. Вече са из-
готвени предварителните оценки 
на опасността от наводнения и 
списъците на районите с голям, 
среден и малък риск. Готови са и 
методиките за по-нататъшната 
работа по директивата. „В момен-
та текат тръжни процедури за 
възлагане изработването на кар-
тите със зоните с риск от навод-
нения. Но по тях има обжалвания и 
нещата се забавиха много. Трябва-
ше досега картите да са готови, а 
още не е започнало изработването 
им“, обяснява доц. Николай Лисев. 
Той уточнява, че в изпълнение на 
директивата страната ни трябва 
да направи и ЛИДАР (LIDAR – Light 
Identification Detection аnd Ranging). 
Това е лазерно сканиране на реч-
ните корита, за да се подготви 

актуална карта, която да бъде из-
ползвана при изготвяне на карти-
те на опасността и риска от на-
воднение. Поръчката за него също 
е пропаднала няколко пъти заради 
обжалвания. Процедурата отново 
е в ход и за нея отговаря „Басей-
нова дирекция” – Плевен. Според 
доц. Лисев съществува опасност 
сроковете за изпълнение на дей-
ностите по директивата да не 
бъдат спазени, което да доведе 
до санкции. Трябва да сме готови с 
картите и заснемането до края на 
2015 г., което все още е възможно, 
но при условия на пределна мобили-
зация от страна на отговорните 
институции. 

По думите му трудности в 
управлението на водите у нас 
създава това, че за ресурса от-
говарят няколко ведомства – Ми-
нистерството на околната среда 
и водите, на регионалното разви-
тие, на вътрешните работи, на 
земеделието и храните, на здраве-
опазването. Общо 5 институции 
управляват водите. „Това създава 
противоречия между отделните 
ведомства и затруднява интегри-
рания подход. В някои европейски 
държави има една институция, 
което отговаря за водите“, което 
е гаранция за осигуряване на тяхно-
то интегрирано управление, комен-
тира доц. Лисев.

Той подчертава, че България е 
страна с относително малък воден 
ресурс в сравнение с останалите 
части на Европа и нашите съседи 
на Балканския полуостров. Опол-
зотворяването му става най-вече 
чрез изградените през миналия век 
язовири. С помощта на тези хи-
дротехнически съоръжения водата 
през по-дъждовните месеци може 
да се акумулира за периоди на суша.

В нашата страна има над 2000 
язовирни стени, от които 216 го-
леми -по класификацията на Меж-
дународната комисия по големите 
язовири. След значим застой през 
2010 г. броят им нарасна с още 
един – яз. „Цанков камък”. Част от 
тях се стопанисват от предпри-

ятие „Язовири и каскади“, управля-
вано от НЕК. По тях са построени 
ВЕЦ-ове и се ползват за енерго-
добив. За други отговарят МРР 
и „Напоителни системи“. Малки-
те язовири са общински и често 
местните власти ги предоставят 
на концесия, без да се интересуват 
от тяхното състояние. 

„Те са в най-лошо състояние. 
Общините нямат средства за 
поддръжка. Концесионерите пък 
ги ползват за рибарници и за да не 
изпускат рибата, слагат мрежи на 
преливниците, те се запушват и 
не могат да изпълняват предназ-
начението си. Поради всички тези 
фактори малките язовири са най-
потенциално опасни“, обяснява доц. 
Лисев, като допълва, че е участвал 
в обследвания на такъв тип съо-
ръжения. Уточнява, че повечето 
от тях са изградени през 50-те и 
60-те години на миналия век, и то 
без специални проекти. При някои 
от тях са се получили слягания на 
стените, които са изградени от 
насипи и с годините се уплътня-
ват, което изисква преоценка на 
тяхната годност и мероприятия 
за гарантиране провеждането на 
високите води. 

Не на всички нива на управле-
ние има адекватно разбиране за 
изключителната важност на тези 
съоръжения. Необходими са изграж-
дане и поддържане на експертен 
потенциал за надеждната им екс-
плоатация. „Обществото трябва 
да има разбирането, че язовирите 
са полезни, но и изключително опас-
ни, ако не се поддържат съгласно 
изискванията на нормативните 
документи, и то от подготвени 
кадри. Нашата страна разполага с 
нужните специалисти, но са необ-
ходими грижи за тяхното запазване 
и по-нататъшно усъвършенстване, 
за да не се сетим за това след по-
редната катастрофа. Водата от 
най-голямата ценност може да се 
превърне в нашия най-голям враг, 
ако не сме подготвени за нейното 
правилно управление“, обобщава 
доц. Лисев.

Доц. д-р инж. Николай Лисев е завършил УАСГ със специалност „Хидротех-

ническо строителство“ през 1983 г. През 1999 г. получава научна и обра-

зователна степен „доктор” с тема на дисертацията „Взаимодействие на 

вълнението с проницаеми конструкции от насипен тип”.

Специализирал е физическо моделиране на хидротехнически съоръжения в 

Московския инженерно-строителен институт, физическо и математичес-

ко моделиране на морски вълнозащитни съоръжения в Техническия универ-

ситет в Tрондхайм, Норвегия, математическо и физическо моделиране в 

морското ХТС в Датския хидравличен институт и математическо моде-

лиране в хидравликата и хидрологията в университета на Кантабрия в 

Сантандер, Испания. Ръководител е на катедра „Хидравлика и хидрология“ 

на Хидротехническия факултет при УАСГ. Участвал е в проектирането и 

строителството на хидротехнически обекти в България и чужбина.

С
ни

м
ки

 Е
м

ил
 Х

ри
ст

ов
 и

 Д
ес

ис
ла

ва
 Б

ак
ър

дж
ие

ва



30 СТРОИТЕЛ ИНТЕРИОР & ДИЗАЙН петък, 30 май 2014

Людмил Митакев

За родените талан-
ти няма граници.  По-
редно доказателство е 
безспорният вълшебник 
Джорджо Армани. Новото 
предизвикателство за въ-
ображението му не е само 
модата. Наред с дрехите, 
парфюмите и аксесоарите 
77-годишният италианец е 
един от водещите дизай-
нери на мебели. 

Да е комфортно, но и да 

изглежда шик

„Армани Каса” е съз-
дадена преди 14 години, 
за да има творецът въз-
можността да покаже на 
света виждането си за ин-
териора и дизайна на ста-
ите. Той вярва, че домът 
трябва да бъде интимно 
и много специално място, 
което да е не само ком-
фортно, но и да изглежда 
шик. Колекциите му сега 
предлагат цялостно реше-
ние за жилището – мебели, 
аксесоари, орнаменти, ос-
ветителни тела и идеи за 
банята.

Още в първите си изя-
ви Армани налага две от-
крояващи се тенденции 
– Metropolitan Home, която 
се отличава с блясък и из-
исканост, и Holiday Home, 
при която се подчертават 
комфортът и практич-
ността, както и охолната 
и уютна атмосфера. Идея-
та е постигането на симе-
трия и хармония – синтез, 
който излъчва топ лина 
и удобство. Формите са 
правилни и удължени, но 
меки и нежни с оглед на 
материята, комфорта и 
елегантността. Това са 
определящите особености 
на последната колекция, 
която показва нов поглед 
върху вътрешния дизайн 
и заменя традиционните 
възгледи с решения за раз-
лични типове обстановка. 

Друга серия неочаква-
но връща модата с почти 
век назад. В нея преобла-
дават черно, бяло, слонова 
кост и природни цветове, 
сякаш са копирани филмо-

вите декори от златната 
ера на Холивуд. 

Гледайки последните 
му творения, изложени в 
Милано, се вижда, че Арма-
ни все пак не е изневерил 
на любимия си стил – из-
чистените линии и класи-
ческите цветове. 

Той се концентрира 
върху елегантни мебели, 
превъзходни аксесоари, 
интересни фини материи 
с подбрани с вкус орнамен-
ти и вълшебно осветле-

ние. В последните години 
дизайнерът разви дори ин-
териорни решения за кухня 
и баня. Обликът е ретро с 
модерен привкус. 

Чисти линии и прости 
форми – това са понятия-
та, дефиниращи най-добре 
работата на Армани. Цве-
товите комбинации напом-
нят на елегантния арт-
деко период. Тъмно дърво 
контрастира на линеарни 
елементи с луксозни бели 
или кремави тапицерии. 
Екзотични орнаменти и 

много розово определят 
осветлението. Всички 
мебели от колекцията се 
комбинират един с друг, 
като така винаги се полу-
чава хармонична визия. Но 
за да е пълна, тя включва 
и декорация. Малките де-
тайли играят съществена 
роля. Каталогът на компа-
нията показва интересни 
предложения и в тази об-
ласт – пендели, лампиони, 
прибори за хранене, серви-
зи и всичко, от което бих-

те имали нужда. Дори и 
обзавеждането да не е от 
Армани, с неговите деко-
рации могат да се получат 
интересни акценти.

Да спиш в „Армани“

Почти не остана ди-
зайнер, който да не се е 
подписал под хотел с фу-
туристична архитектура 
и смайващ интериор. По-
следното бижу на пазара 
е плод на фантазията на 
Джорджо Армани, за кого-

то това съвсем не е пър-
вото творение. В „Армани 
хотел Милано” се влиза от 
седмия етаж и се слиза 
надолу, за да се стигне до 
стаите. Асансьорите са 
като входни врати и имен-
но в тях се влиза от цен-
тралната миланска улица 
„Манцони”. Пристъпвайки 
в асансьора, посетителят 
лети директно към покри-
ва и терасата. След това 
бива насочван надолу към 
стаята си. За да отдъхне 
в СПА център мечта, пак 
лети към покрива на ос-
мия етаж, противно на 
всички останали хотели, 
чиито балнеоцентрове са 
под земята. 

Тук Армани на практи-
ка е осъществил мечта-
та си за дискретен личен 
живот. Асансьорите към 
95-те стаи, или личното 
пространство,  нямат 
контакт с тези, които 
отвеждат към общите 
пространства.  Стаи-
те също са огледало на 
идеите на Армани. В тях 
има само едно огромно 
чекмедже, предназначено 
за ризите, а не сто мал-
ки чекмедженца, каквато 
е практиката в другите 

хотели. Банята пък изоб-
що не се вижда на пръв 
поглед.

Хотелските мечти 
на Армани се реализират 
чрез съюза му с предпри-
емача Мохамед Алабар. 
През 2004 г .  двамата 
решават да направят 
най-красивите хотели в 
света, като кралят на 
модата е този, който 
трябва да се погрижи за 
дизайна им, а Алабар – да 
ги изгради. Първият хо-
тел на италианеца също е 
смайващ и е като излязъл 
от приказките „1001 нощ”. 
Той се намира в Дубай и 
заема първите 8 етажа 
от най-високия небос-
търгач в света – „Бурж 
Халифа”. По всеобщо при-
знание дубайският дебют 
е шедьовър, комбиниращ 
дизайн, комфорт, стил и 
безупречно обслужване.

Армани не може да 
спре дотук – той има 
ресторанти и кафенета 
от Сан Франциско до Ис-
танбул. Това носи на ита-
лианеца чиста печалба от 
135 млн. долара годишно. 
Стойността на компа-
ниите му е повече от 4,5 
млрд. долара.

Откъде тръгва

Детството му минава 
в Пиаченца – малък град до 
Милано. 

След гимназията се 
записва да учи медицина. 
Ходи на лекции две години, 
но ги изоставя, за да от-
бие военната служба.

По време на отпуск 
като войник Джорджо 
отива до Милано и се сре-
ща със свой приятел, кой-
то аранжира витрините 
в престижна верига ма-
газини. По-късно бъдещи-
ят дизайнер също започва 
работа там. След 6 години 
е асистент в модна къща 
„Нино Черути”, а след това 
го канят и в „Еманюел Ун-
гаро”. В този период той 
среща партньора си Сер-
джо Галеоти, който го на-
сърчава да започнат общия 
бизнес.

Минимализъм,  

елегантност, класика

Ключови думи в твор-
чеството на Джорджо 
Армани са минимализъм, 
елегантност, класика, 
сдържаност, взискател-
ност,  естетика .  Той 
предпочита да мисли за 
цялостната философия, 
а не за отделните моде-
ли. Създава очарователна 
простота без излишък, 
често с азиатско влияние. 
Сигурно качество и без-
времие, които позволяват 
на моделите да надскочат 
отделните сезони. Игра на 
контрасти. Сам твърди, че 
работата го поглъща и из-
пълва цялото му същест-
вуване. Вдъхновението 
идва от пътуването, кино-
то, музиката, изкуството, 
архитектурата, но най-ве-
че от различието. 

„Обожавам работата 
си и съм постоянно стиму-
лиран да ставам по-добър 
и по-добър. Съвсем откро-
вено мога да заявя, че съм 
толкова уверен в нещата, 
които правя, че никога не 
се чувствам затруднен. 
Напротив, удовлетворен 
съм. Моята философия е 
еволюцията, не революция-
та“, заключава за веруюто 
си творецът.

Мебелите са последното изкушение на дизайнера

Всяко от помещенията трябва да предлага уют и комфорт

Едно специално кътче с аксесоари

Опитът в хотелиерството е успешен
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Наименование: „Реконструкция на част от водопроводните мрежи на на-
селените места – с. Лехчево, с. Громшин, с. Мадан, с. Владимирово и с. Мърчево 
в община Бойчиновци”

Наименование: „Основен ремонт - модернизация и внедряване на мерки за 
енергийна ефективност на детски градини в гр. Горна Оряховица” по обособени 
позиции: Обособена позиция № 1 „ЦДГ „Първи юни”. Обособена позиция № 2 „ЦДГ 
„Бодра смяна” в УПИ II за детски дом, кв. 74”. Обособена позиция № 3 „ЦДГ „Елена 
Грънчарова”

Още на: www.vestnikstroitel.bg

Парцел за застрояване - гр. Варна, 9000 кв. м. 

Поетапно, смесено строителство, ПУП, на 60 м от булевард.

Обезщетение 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.

Специализирана строителна фирма в заваряване и монтаж на ПЕВП, ПП тръ-
бопроводи за водоснабдяване, газоснабдяване и технологични тръбопроводи пред-
лага съвместна СМР или продажба на цялото технологично оборудване. Фирмата 
разполага с 4 бр. заваръчни машини за челно заваряване – Ф75 – Ф500, и една 
машина за ел. фузионно заваряване Ф20 – Ф500, 3 бр. ел. агрегати 220/380 V, 
транспортни средства и техническо оборудване. Фирмата има богат професи-
онален опит и лицензирани заварчици.

За контакт: 052 614900, 0887 877661

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Възложител: Община Бойчиновци
Описание: Настоящата поръчка има за 

цел да се извършат необходимите инвестиции 
в междуселищна инфраструктура с оглед по-
стигане на съвременни изисквания за качест-
во на средата за живот. Тази цел обосновава 
в икономически и социален аспект ефектив-
ността от осъществяване на инвестицията 
за реконструкция на част от водопроводните 
мрежи на населените места – с. Лехчево, с. 
Громшин, с. Мадан, с. Владимирово и с. Мърчево 
в община Бойчиновци. Понастоящем селските 
райони в страната са обхванати от една про-
дължаваща вече десетилетие тенденция на 
упадък, обхващаща всички сфери на живот и 
водеща до това, че селските райони не само 
не са привлекателни за инвестиции, но и се 
превръщат в непредпочитано място за жи-
веене. Качеството на техническите услуги 
в тези райони се е влошило през годините на 
прехода поради недостатъчните инвестиции 
в развитието на тази инфраструктура. Това 
води до влошаване качеството на живота, за-
страшава способността на селските райони 

да задържат своето население и да привличат 
инвестиции, необходими за тяхното разви-
тие. Тази тенденция, характерна за общото 
развитие на селските общини, е валидна и за 
община Бойчиновци. Водопроводната мрежа 
на село Громшин е изградена преди повече от 
50 години предимно от етернитови тръби. По-
ради тази причина и честите аварии населе-
нието често е на режим, а подаването на пи-
тейна вода с етернитови тръби крие здравен 
риск за населението. Водопроводната мрежа 
на село Лехчево е изградена от 29 км етерни-
тови тръби и 2,6 км тръби от ПЕВП. Поради 
тази причина и честите аварии населението 
често е на режим, а подаването на питейна 
вода с етернитови тръби крие здравен риск 
за населението. Водопроводните мрежи на 
селата Мадан, Мърчево и Владимирово са из-
градени преди повече от 50 години предимно 
от етернитови тръби. Поради тази причина 
са и честите аварии, населението често е 
на режим, а и подаването на питейна вода с 
етернитови тръби крие здравен риск за на-
селението.

Oсн. предмет: 45332200 - Строителни и 
монтажни работи на водоснабдителни ин-
сталации 
Прогнозна стойност: 4 009 648,5 лева
Краен срок за изпълнение: Завършване: 
15.07.2015 г. 
Срок за получаване на документация за 

участие: 27.06.2014 г.  Час: 17:00 
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 07.07.2014 г.  Час: 17:00
Отваряне на офертите: Офертите ще  

бъдат отворени, разгледани, оценени и кла-
сирани от комисия, която ще започне своята 
работа в област Монтана, община Бойчи-
новци, гр. Бойчиновци, ул. „Гаврил Генов" №2
Дата: 08.07.2014 г.  Час: 10:00
За контакти: инж. Илияна Александрова
Адрес: ул. „Гаврил Генов” №: 2
Адрес на възложителя: http://boychinovtsi.bg/
home.html
Телефон: 09513 2236
E-mail: munb@mail.orbitel.bg

Възложител: Община Горна Оряховица
Описание: Настоящият ремонт на сгра-

дите на детските градини в гр. Горна Оря-
ховица е свързан с изпълнението на мерки-
те за енергийна ефективност, икономия на 

енергия топлосъхранение, заложени в енер-
гийния одит. Видовете работи са съгласно 
количествена сметка за всяка обособена по-
зиция, неразделна част от документацията 
за участие.

Oсн. предмет: 45000000 - Строителни и 
монтажни работи 
Прогнозна стойност: 1 130 833,33 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в дни: 60
Срок за получаване на документация за 

участие: 30.06.2014 г.  Час: 16:00 
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 10.07.2014 г.  Час: 16:00
Отваряне на офертите: Зала 114 в сграда-
та на община Горна Оряховица
Дата: 11.07.2014 г.  Час: 10:00
За контакти: Миглена Петкова - старши 
юрисконсулт
Факс: 0618 60203

Адрес: пл. „Георги Измирлиев" № 5
Телефон: 0618 60501
E-mail: go_op_104@abv.bg
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Приложението ARF 3D подрежда мебелите в дома

Страницата 
подготви 
Людмил Митакев

Абитуриентите Ата-
нас Атанасов и Васил Во-
деничаров от Русе бяха 
отличени с голямата спе-
циална награда от между-
народния конкурс „Мате-
матика и проектиране” 
в Москва. Те я заслужиха 
със създаденото от тях 
мобилно приложение ARF 
3D за телефони и табле-
ти с операционна система 
Android. То дава възмож-
ност на всеки потребител 
на устройство с нея да ви-

зуализира как биха се раз-
положили избрани от него 
мебели в конкретна стая 
от дома или офиса още 
преди самата покупка. 
Разполагайки със снимки 
на мебелите, насочвате 
мобилното устройство 
към пространството, къ-
дето искате да ги пос-
тавите, и приложението 
позволява да видите как 
реално би изглеждала об-
становката след подобна 
инвестиция.

Представянето на 
Атанас и Васил беше пове-
че от блестящо и затова 
бяха удостоени не просто 

с приз, а с голямата награ-
да на конкурса за използ-
ване на информационни 
технологии в математи-
ческото моделиране. Тя се 
връчва за първа година на 
участници от България, 
споделя научният ръково-
дител Сюзан Феимова – 
старши учител по инфор-
матика и информационни 
технологии в математи-
ческата гимназията „Баба 
Тонка”, където учат мла-
дите таланти.

Амбицията на русен-
ските ученици е моделът 
им да намери широко при-
ложение. Освен за отдел-

ния потребител програ-
мата би била полезна за 
мебелни компании, мага-
зини и насочени към бита 
производства. ARF 3D 
вече е качено като демо-
версия в „Андроид маркет” 
и потребителите могат 
да го ползват безплатно. 
При интерес абитуриен-
тите са готови да пред-
ставят и индивидуален 
пакет с допълнителни ре-
шения.

Атанас Атанасов е 
автор и на проекта за 
таблет за незрящи. Креа-
тивната идея има всички 
шансове да е технологич-

на иновация от световен 
мащаб в помощ на хората 
с увредено зрение и пълна 
слепота. Това е първата 
по рода си автономна пре-
носима машина, която ще 
предоставя на незрящите 
информация от всякакъв 
текстов вид и аудио, раз-
казва дванадесетокласни-
кът. Заедно със свои съу-
ченици наричат таблета 
Vision. Четецът за разлика 
от съществуващите мо-
дели няма екран, а хиляди 

цилиндърчета, излизащи 
над повърхността на ус-
тройството, които об-
разуват брайлов текст. 
Идеята е на четеца да 
се качват учебниците и 
вместо да се слуша син-
тезиран глас, да може с 
преносимата машина все-
ки незрящ да чете, където 
и да се намира, както и да 
се изтеглят всякакъв вид 
книги. Русенецът продъл-
жава да усъвършенства 
иновативния проект.

Слънчева светлина 
в съчетание с графен и 
титанов пигмент помага 
за очистването на вода, 
замърсена с лекарствени 
препарати, пестициди и 
други опасни за здравето 
вещества, обяснява Ан 
Мориси от университета 
в Дъблин, Ирландия. 

Екипът под нейно ръ-
ководство е обединил 
няколко високотехноло-
гични компонента, за да 
улесни процеса. Влага се 
двуокис на титана на 
прах, който се употре-
бява за избелване на бои, 
хартия, паста за зъби, 
в хранителни продукти 
и др. При правилно из-
ползване на слънчевата 
енергия елементът може 
да служи и за катализа-
тор при разрушаването 
на нежелани съединения, 
съдържащи се във вода-
та. По думите на Мори-
си досега всички опити 
за модифициране на съ-
ществуващите методи 
за пречистване на вода 
били свързани с големи 
загуби на енергия и в по-
вечето случаи не дава-
ли очаквания резултат. 
Обикновено титание-
вият двуокис се акти-
визира чрез ултравио-
летовата светлина на 

специални лампи. Учени-
те се опитали да предиз-
викат същата реакция, 
но с помощта на слън-
чева светлина. За цел-
та те подбрали форми 
на титаниевия двуокис, 
които по-добре поглъ-
щат видимата светлина. 
Било установено, че най-
подходящи за тази цел са 
нанотръбички с дебелина 
около една хилядна от 
тази на човешкия косъм. 
Те обаче се оказали не-
достатъчни. Тогава уче-

ните обърнали внимание 
на графена, който е мо-
дификация на въглерода с 
дебелина един атом.

Графенът е вълшебен 
материал, но неговото 
приложение за пречист-
ване на води все още не е 
проучено. Той притежава 
огромен потенциал. За да 
получат резултат, изсле-
дователите поставили 
нанотръбичките по по-
върхността на графенов 
лист. Забелязало се, че 
частиците замърсявания, 

попадащи на повърхност-
та на графена, са подло-
жени на разрушителното 
въздействие на титание-
вия двуокис.

С и с т е м а т а  б и л а 
тествана с противовъз-
палителен препарат с ак-
тивно вещество диклофе-
нак, който в Индия станал 
причина за масово измира-
не на цяла популация от 
лешояди.

„Предвиждаме графе-
новият композит да бъде 
поставен в патрони за ед-
ностепенно пречистване 
на водата. Достатъчно 
е да си купите такъв па-
трон и да го поставите 
в тръбата, по която во-
дата идва към дома ви“, 
обяснява Мориси.

В същото време учени-
те отбелязват, че макси-
мален резултат се пости-
га само с предварителна 
филтрация на водата. Те 
предвиждат да проведат 
допълнителни изследва-
ния, за да се убедят, че 
при повреда в патрона за-
мърсяването няма отново 
да попадне във водата.

Новата технология бе 
представена неотдавна 
пред 247-ата национална 
среща и изложба на Аме-
риканското химическо 
общест во в Далас, САЩ.

Отопляеми спирки на 
градския транспорт при 
преобладаващите мину-
совите температури в 
Канада предлага известен 
производител на батерии. 
Фирмата разпространи 
свой клип, в който студът 
и топлотата от човешко-
то общуване са главните 
герои. Сцената показва 
спирка на градския транс-
порт, в която отопление-
то се включва, когато 

човешка ръка докосне па-
нелите от двете страни 
на конструкцията. Уловка-
та е, че сам човек не може 
да се протегне толкова. 
Трябва няколко души да до-
прат ръцете си, за да за-
творят веригата и да се 
насладят на мечтаната 
топлина. „В Канада имаме 
студени зими, но имаме и 
хората до нас“, е послание-
то на клипа, предизвикал 
усмивки у всеки, който ня-

кога е чакал на леденосту-
дена спирка. Той напомня, 
че човешкият контакт и 

общуване дават най-много 
топлина, дори и в най-сту-
дената зима.

Полет от Лондон до София за по-малко от половин 
час – това обещава европейският проект Zehst (съкра-
тено от Zero Emission Hypersonic Transport). Идеята е за 
хиперзвуков самолет с ракетни двигатели, задвижвани 
от биогориво. С него ще се намалят вредните емисии и 
шумовото замърсяване.

Концепцията се разработва от „Еърбъс Дифенс енд 
Спейс”, наследник на EADS – европейска компания от 
отбранителния сектор.

Пътническите самолети, задвижвани с биогориво, 
стават все по-популярни. Но нещата могат да бъдат 
поставени на принципно различна основа. След немного 
време със суперзвуковия самолет Zehst нашите деца ще 
обикалят земното кълбо за времето, което ние израз-
ходваме, за да отидем на работа. Планираната макси-
мална скорост е 5000 км/ч. Тя няма да създава проблеми 
с шумово замърсяване при достигната височина от 32 
км. За да летят на борда, стоте пътници и екипажът 
не е необходимо да преминават специална тренировка. 
Траекторията на полета е така проектирана, че макси-
малното ускорение, което ще понесат пасажерите, ще 
бъде до 1,2 g. Концепцията бе представена на автори-
тетното Парижко авиошоу. 

От компанията планират да имат готов прототип 
до 2020 г. и комерсиален продукт до 2050 г. За проекта 
се използват технологии, материали и дизайн, които 
вече съществуват, така че плановете изглеждат пос-
тижими. 

Самолетът е снабден с три типа двигатели – обик-
новени, с чиято помощ ще излита от нормални писти, 
два гигантски двигателя – тип ramjet, и три ракетни, 
които горят чист водород и кислород. Първите два вида 
ще ползват биогорива, добити от водорасли – техно-
логия, която става все по-приложима. С това техните 
емисии от въглероден двуокис ще са изключително нис-
ки. В същото време ракетните двигатели горят кисло-
род и водород и отделят само водни пари, подобно на 
космическите совалки. При излитане и кацане се полз-
ват традиционните двигатели. След това ракетните 
двигатели изстрелват самолета на голяма височина 
с висока скорост. При достигане на определени пока-
затели се задействат и ramjet двигателите. За да се 
подготви самолетът за кацане, моторите се изключ-
ват, с което се забавя скоростта и машината плавно 
се приземява.

Графенът е вълшебен материал

Революционната технология ще се прилага в проблемни райони
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Вижда се от 30 км

Страницата 
подготви 
Людмил Митакев

Най-големият часов-
ник в света е на върха на 
небостъргача Абрадж ал 
Байт Тауър в Мека, Сау-
дитска Арабия. Всеки от 
циферблатите на огром-
ното съоръжение е с диа-
метър 46 м, което ги пра-
ви около шест и половина 

пъти по-големи от тези на 
лондонския „Биг Бен”. 

Изработката е на май-
сторите от компанията 
„Перо” от градчето Калм 
в Германия. Шедьовърът 
е покрит с мозайка от 
стъкло с повече от 90 млн. 
парченца, изобразяваща 
герба на страната. Над 2 
млн. светодиодни лампи го 
осветяват нощем и зато-
ва може да бъде видян от 

30 км. На самия му връх пък 
има още 21 хил. лампички 
в бяло и зелено, които уве-
домяват мюсюлманите 
кога е време за молитва. 
Стрелката за минутите 
e дълга 23 м, широка е 3,5 
м и тежи 7,5 т, а тази за 
часовете е дълга 17 м. 

В Книгата на рекорди-
те на Гинес доскоро пър-
вото място се заемаше 
от часовника на върха на 

113-метровата кула в един 
от парковете на град Гу-
анчжоу, Китай. Произведен 

във Великобритания, той е 
с диаметър на циферблата 
12,8 м. На трето място е 

„Биг Бен”, а на четвърто е 
съоръжението на Спаска-
та кула в Кремъл, Москва.

В Ню Йорк няма много 
свободно пространство, 
особено пък за паркове. И 
ако все пак нагоре може да 
се издигат небостъргачи, 
защо да не се помисли за 
парк под земята? Идеята 
хрумнала на бившия инже-
нер в НАСА Джеймс Рамзи 
и Дан Бараш – маркетинг 
директор на Google. Те 
предлагат да създадат 
парк на изоставено мяс-
то под Delancey Street в 
Източен Манхатън, кое-
то е някогашна спирка на 
метрото. Тя е с площ 1,5 
акра и през нея в миналото 
хората са се придвижвали 
от Бруклин до Ийст Сайд. 
Влаковете спират да се 
движат там през 1948 г., 
след като е построена но-
вата станция, и оттогава 
мястото е напълно неиз-
ползваемо.

Рамзи и неговият биз-
нес партньор искат да го 
превърнат в подземен парк 
и то да стане място, на 
което да могат да се за-
бавляват всички нюйорк-
чани. Според авторите на 
идеята, „Лоулайн” - както е 

кръстен проектът - може 
да бъде версията на тра-
диционните паркове за 
ХХI в.

„Влюбихме се в място-
то заради неговите архи-
тектурни детайли – стари 
павета, пресичащи се рел-
си, сводест таван и колони 
от стомана“, споделя още 
Рамзи.

Проектът обаче не 
свършва дотук. Авторите 
му вече са организирали 
разработването на нова 
технология, с помощта 

на която подземният парк 
ще се осветява чрез со-
ларни панели над земята, 
а събраната от тях енер-
гия ще стига в подземие-
то чрез оптични влакна. 
Светлината отдолу няма 
да съдържа ултравиолето-
ви лъчи, но ще бъде дос-
татъчно мощна, за да 
позволява на растенията 
да фотосинтезират и да 
растат.

За момента проек-
тът се оценява на 55 млн. 
долара. Но не цената е 

най-големият проблем за 
реализацията му, а опасе-
нията, че това всъщност 
ще е една скъпа тъмница. 
С разработването на но-
вата технология за доста-
вяне на светлина до подзе-
мието идеята за „Лоу лайн” 
печели все повече под-
дръжници. Сега целта е 
транспортните власти 
да разрешат реализиране-
то на проекта. Очаква се 
изпълнението му да започ-
не след 2014 г. и да бъде 
реализиран за една година.

Легендарният завод за стомана „Сърп и чук” в Мос-
ква вече е история. Тук не се произвежда метал, но 
мястото е стратегическо за столицата на Русия. И 
за неговото развитие по заявка на местното прави-
телство холандското студио MVRDV разработи про-
ект. Той предвижда 58 хектара от бившия промишлен 
комплекс да бъдат застроени с жилищни сгради, офиси, 
училища и болница.

Холандските експерти са решили да запазят съ-
ществуващите улици, сгради и общи пространства в 
района и да ги ползват като основа за развитие на бъ-
дещата жилищна зона. Идеята е на мястото на бивши-
те халета да се появят жилищни блокове с вътрешни 
дворове, но заедно с това промишлените комини ще 
останат и ще бъдат пригодени за новата функция на 
мястото.

Старата транспортна линия на завода също ще 
има нов живот, като се превърне в пешеходна алея, 
която ще носи гледка отвисоко на жителите към целия 
град.

Специалистите от MVRDV са работили по проекта 
с руското студио Proektus и холандската фирма Laplab. 
Обектът трябва да е готов през 2021 г. 

Заводът се намира в източната част на Москва и е 
построен през 1884 г. Инвеститорът Donstroy оценява 
вложението си на 180 млрд. рубли. След завършването 
на проекта в бившата фабрична зона ще живеят 19 хил. 
души и ще има работни места за 16 хил. души. 

Междувременно от международната база данни за 
проектите за сгради Emporis съобщиха, че Москва и в 
близките няколко години ще остане първенец на Европа 
по небостъргачи. Сега в руската столица се намират 
4 от 5-те най-високи кули на континента, сред които 
е 73-етажният Mercury City Tower (293 м). В Москва 
обаче са и 6 от общо 10-те най-високи, строящи се в 
момента сгради. Три от тях ще са дори по-високи от 
сегашния първенец.

Данните показват, че руската столица ще задържи 
титлата едва за няколко години. През 2018 г. в Санкт 
Петербург се очаква да бъде завършен 463-метровият 
„Лахта център” на „Газпром”, който е проектиран под 
формата на пламък, за да изобразява дейността на 
компанията. 

Други три от строящите се най-високи сгради в 
Европа са в Истанбул.

Кварталът ще е с много зеленина

Двете минарета са част 

от комплекса
За берлинчани, които са настроени на приключенска 

вълна, скоро ще има специален мол. В него ще се предлага 
скайдайвинг и сърф. Проектът е на местното архитек-
турно студио J Mayer H, което спечели международния 
конкурс за изграждането му.

Строежът на центъра „Фолт Берлин”, който ще се 
намира близо до прочутия Александерплац, трябва да за-
почне през 2015 г. Той се прави с идеята да задоволи на-
пълно нуждите на градското население и ще работи, за 
да привлича приключенски настроени клиенти, обясняват 
създателите на проекта. В мола ще има и хотел, а раз-
личните развлекателни и търговски дейности, които ще 
се осъществяват под общия покрив, ще бъдат възможни 
благодарение на идеята на архитектите да построят 
сградата под формата на отделни кубчета, подредени 
като решетка. Общата застроена площ на търговския 
център ще е близо 30 хил. кв. м.

Грандиозен проект на тур-
ското правителство за около 
50 млн. евро се осъществява 
в градчето Ланам в щата Ме-
риленд. Новият турско-аме-
рикански културен център е 
на около 20 км от столицата 
Вашингтон. Никъде другаде в 
цял свят няма подобен турски 
религиозен комплекс, затова за 
церемонията през есента се 
очаква да пристигне премиерът 
Реджеп Тайип Ердоган. 

Автор на джамията е Мухарем Химли Сеналп. Тя ще 
предоставя място на около 700 вярващи по време на вся-
ка молитва. Набляга се на комфорта, като в молитвена-
та част има подово отоп ление, обяснява ръководителят 
на строежа Дейв Конвис от британската строителна 
фирма Balfour Beatty. 

Срещу джамията вече е издигната друга важна част 
от комплекса – традиционен турски хамам с отделения 
за мъже и жени. В мазето на сградата му ще отвори 
врати и модерен фитнес център с плувен басейн и зала 
за йога. Тук ще има също хотел, турски ресторант, тра-
диционно кафене, библиотека, зала за изложби, театър, 
5 магазина за сувенири и подземен паркинг. Спортна 
площадка на открито, 3 традиционни турски фонтана и 
градина с лалета също са част от проекта. 



банда „Дел Падре” ще даде 
началото на изпълненията 
на 29 юни. Легендарните 
музиканти Петър Ралчев, 
Стоян Янкулов-Стунджи и 
Ангел Димитров пък ще се 
изявят точно преди голе-
мия хедлайнер.

Както и през миналите 

три години, наред с основ-
ната музикална сцена на 
A To Jazz Festival гостите 
ще могат да се включат 
и в съпътстващи актив-
ности – джемсешъни след 
края на концертите в клуб 
„Студио 5“, детски уъркшо-
пове и майсторски класове. 
Повече информация за тях 
ще бъде оповестена допъл-
нително.
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ФИЛМ НА СЕДМИЦАТА

КНИГА НА СЕДМИЦАТА
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Етномузиката ще бъде 
фокус на A To Jazz Festival, 
който традиционно ще се 
проведе на 27, 28 и 29 юни. 
Четвъртото издание на 
единствения джаз фести-
вал на открито в София 
ще предложи на публиката 
два пъти повече артисти 
в сравнение с миналата 
година и ще бъде с по три 
концерта на вечер. Начал-
ният час ще бъде 18.00, а 
мястото – Южният парк 2, 
зад басейна „Спартак“.

За откриването на 
фестивала на 27 юни от 
Испания ще пристигнат 
музикантите на Пако де 
Лусия заедно с испанско-
кубинския проект Caramelo 
Flamenco Latin Jazz. Те ще 
изнесат близо двучасов 
концерт, чиято първа част 
ще се превърне в своеобра-
зен трибют на наскоро на-
пусналия този свят вирту-
озен фламенко китарист. 

Специален гост на съ-
битието във втората ве-
чер ще е емблематичният 
за португалската Кабо 
Верде сцена Тито Париш с 
акустичната си формация. 
Наричан често „любимото 
дете на Сао Висенте“, той 
е работил с музиканти от 
ранга на Сезария Евора, 

Дани Силва, Паулино Вией-
ра и др. 

Големият хедлайнер на 
третата заключителна 
вечер е един от най-ярки-
те и популярни етноджаз 
музиканти в света. Орга-
низаторите загатват, че 
той е от африкански про-
изход, но името му все още 
се пази в тайна. 

A To Jazz Festival тради-
ционно ще даде сцена и на 
най-младите родни джазме-
ни, и на нови български проек-
ти. На 27 юни първи на сцена-

П р о и з в е де -
нието, публику-
вано  за  първи 
път през 1963 г., 
първоначално е 
замислено като 
учебник за гор-
ните класове във 
френските учили-
ща. Това го прави 
увлекателно че-
тиво не само за 
специалистите в 
областта, а и за 
широката публи-
ка и най-вече за 
подрастващите, 
у които трябва 
да се изграждат 
желание и любов към знанието, смята неговият ав-
тор – известният френски историк Фернан Бродел. 
Неговата идея е историята да не бъде преподава-
на на учениците просто като набор от случили се 
в хронологична последователност събития. Макар 
стилът, в който е написана книгата, да е по-разли-
чен от този в повечето учебници по това време във 
Франция (а и в Европа като цяло), Бродел има за цел 
да покаже историята и различната скорост на ис-
торическото време по начин, който да заинтригува 
младежите. Така авторът се стреми да им даде въз-
можността да се изправят лице в лице – при това с 
разбиране – със света, в който занапред ще живеят. 

В подкрепа на своята теза и нестандартен за 
времето си подход Бродел допълва: „Икономически-
ят живот създаде неравен достъп до цивилизацията 
за различните обществени класи, но го създаде и за 
различните страни по света. Голяма част от света 
представлява това, което един есеист нарече „вън-
шен пролетариат“; това, което на обикновен език 
се нарича Трети свят – огромна маса от хора, пред 
които достъпът до жизнения минимум се поставя 
преди достъпа до цивилизацията, която често им е 
непозната. Или човечеството ще работи, за да за-
пълни тези гигантски денивелации, или цивилизация-
та и цивилизациите рискуват да се изгубят напълно.“

В книгата авторът разглежда цивилизациите в 
различни региони по света, засягайки фундаментал-
ни исторически процеси, периоди на упадък и възход 
в Близкия и Далечния изток – Ирак, Япония, Китай, 
Корея, Индонезия, Филипините и др. Видният историк 
обръща внимание също на теми като пробуждането 
на Африка, християнството, хуманизма и научната 
мисъл в Европа, индустриализацията на Стария кон-
тинент, колонизацията и независимостта в Северна 
и Южна Америка и т.н. Нестандартното мислене на 
Фернан Бродел му позволява да загатне за ключови 
събития, случили се години след написването на тру-
да му, а сред множеството карти в изданието има 
дори такава на населението в света през 2000 г., 
макар книгата да е писана близо 40 години по-рано.

Филмът представя не-
разказаната история на 
най-емблематичната злос-
торница на Disney – фея-
та орисница Злодеида от 
класическата анимация от 
1959 г. „Спящата красави-
ца“. Главната роля е повере-
на на холивудската звезда 
Анджелина Джоли. „Бях мно-
го развълнувана, но и мно-
го притеснена да играя за 
тази аудитория – децата, 
които се срещат със Злоде-
ида за първи път. Работих 
със страхотен екип, с който 
вярвам, че успяхме да създа-
дем различен и очарователен 

свят, където искахме да сме 
сигурни, че ще присъстват и 
прелестните, фантастични 
елементи, характерни за фи-

Един от най-
обичаните теа-
трални фестива-
ли у нас – „София 
Моно“, се задава 
з а  ч е т в ъ р т и 
път в столица-
та в началото 
на лятото. От 
16 до 22 юни в 
парка на Воен-
ната академия 
организаторите 
са подготвили 
ра з н о о б ра з н а 
програма, като 
спектаклите ще 
се играят тра-
диционно на от-
крито под звездите с начален час 21.00.

Старта и финала на уникалното събитие ще даде 
любимецът на публиката Камен Донев със своите 
два спектакъла „Възгледите на един учител за на-
родното творчество“ (на 16 юни) и „Възгледите на 
един учител за всеобщата просвета“ (на 22 юни). 
Мая Новоселска ще ни представи „Едно малко радио“ 
(на 17 юни), Мариан Вълев ще видим с ВИП (на 18 юни), 
а младият Димитър Живков ще се вихри в един от 
най-забавните моноспектакли за сезона – „Живак“ (на 
19 юни).

Тази година за първи път „София Моно“ ще включи 
в програмата си и камерни театрални форми, като по 
този начин публиката ще се наслади на изключително 
успешните „Арт“ (на 20 юни) и „Спанак с картофи“ (на 
21 юни) на тримата актьори Юлиян Вергов, Захари 
Бахаров и Владимир Карамазов. 

Билетите за постановките са в продажба и са на 
цени от 10 до 30 лв. 

Четвъртото издание на джаз фестивала ще 
предложи на публиката по три концерта на вечер

Тито Париш 

ще бъде голямата звезда във 

втората вечер

„Дел Падре” са едни от българските музиканти, които ще се 

изявят

лмите на Disney – като кра-
сотата и елегантността 
на Аврора, която Ел Фанинг 
изигра великолепно. В също-
то време главната героиня 
е отрицателен персонаж, 
затова трябваше да бъде 
малко по-подмолна. Необхо-
димо бе да намерим баланса 
и това беше най-голямото ни 

предизвикателство”, споделя 
актрисата.

Ел Фанинг, която влиза в 
образа на красивата Аврора, 

признава, че за нея да играе 
принцеса е сбъдната мечта. 
„Когато бях малка и хора-
та ме питаха каква искам 
да стана, като порасна, аз 
казвах: принцеса на „Дисни”. 
Защото това е мечтата 
на всяко момиче. Това, че се 
случва наистина, е неверо-
ятно.”

В „Господарка на зло-
то“ Злодеида е красива 
и невинна млада жена с 
прекрасни черни крила, 
която води идиличен жи-
вот в мирно горско крал-

ство до деня, в който армия 
човеци нахлува и заплашва 
хармонията на страната й. 
Тя се изправя като най-яр-
остната защитничка на зе-
мите си, но става жертва на 
безмилостно предателство, 
което започва да превръща 
чистото й сърце в камък. Ре-
шена да отмъсти, подхваща 
епична битка с краля на чо-
веците и проклина новороде-
ната му дъщеричка Аврора. 
Детето расте и Злодеида 
разбира, че момичето държи 
ключа към мира в кралство-
то, а също и към истинското 
щастие за самата нея.

та ще се качат музикантите 
от етнопрoекта на музикал-
ната къща БНР Jazzophonia, 
ръководен от диригента на 
биг бенда на Националното 
радио Антони Дончев. Като 
солисти пред джаз състава 
ще застанат ромските вир-
туози Мартин Любенов, Ор-
лин Памуков, Ангел Тичалиев 
от „Карандила“, Ангел Деми-
рев и Мелятин Миле. 

Следващата вечер ще 
се представят младите на-
дежди от „Михаил Филипов 
квинтет”, а големият ни 
саксофонист Димитър Льо-
лев ще представи родопски 
музикални картини в своя 
нов проект „Родопология“. 

Страстната фламенко 
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Една от най-вълнува-
щите дестинации за пъте-
шествениците е остров 
Сицилия. Тук можеш да ви-
диш как живеят истински-
те италианци, да усетиш 
сладостта на простото 
ежедневие, жаркото слънце 
и вкусната храна. Едновре-
менно с това се потапяш 
в хилядолетна история, 
започнала още от древно-
гръцкия период на острова 
и родила невероятни архи-
тектурни шедьоври. 

Един от великолепните 
градове тук е Катания, за-
стинал под могъщия вулкан 
Етна. Той е изпепелявал 
селището поне 7 пъти, но 
използвайки лавата като 
строителен материал, 
местните са го възстано-
вявали отново. В същото 
време Етна оставя недо-
коснати красивите плажо-
ве по най-източната ивица 
на Сицилия. 

Така днес можете да 
съчетаете почивка на 
море с разходка из исто-
рическите богатства на 
Катания. Градът е осно-
ван от гръцки колонисти 
през VIII в. пр.Хр. Някои из-
точници дори споменават 
точна година – 729. Името 
произхожда от местната 
дума „катане“. В превод тя 
означава „ренде“ и описва 
добре вълните лава, върху 
които е построен градът. 
През 476 г. пр.Хр. Катания 
е завладяна от гръцки ко-
лонисти дорийци и е пре-
именувана на Етна. През 
461 г. пр.Хр. катанците 
отвоюват града и връщат 
първоначалното му назва-
ние. 

През периода V – III в. 
пр.Хр.  мястото е под 
властта на Картаген, а 
през 263 г. пр.Хр. е завою-
вано от римляните в хода 
на Втората пуническа 
война и до края на тяхно-
то управление се радва на 
просперитет. Варварски-
те нашествия, съвпадна-
ли с разпада на империята, 
водят до упадък, приклю-
чил със завладяването на 
региона от арабите в на-
чалото на X в. През 1071 г. 
Катания пада под властта 
на норманите, а възходът 
на града и провинцията му 
съвпада с управлението 
на крал Фридрих II от края 
на XII в. От този период 
датира един от най-забе-
лежителните паметници 

на средновековна-
та архитектура в 
града – 

Кастело Урсино,

който сега е 
музей. Просперите-
тът продължава и 
през следващите 
векове, когато Си-
цилия е под власт-
та на Арагонската 
династия. Доказа-
телство за това е 
основаването през 
1434 г. на местния 
университет – най-
стария на острова 
и изобщо в Южна 
Италия. Фактичес-
кото наследство 
от античната, среднове-
ковната и ренесансовата 
епоха обаче е малко, тъй 
като през 1669 г. изригва-
не на Етна унищожава за-
падната част на града, а 
през 1693 г. катастрофал-
но земетресение го срива 
до основи. 

Днешният историчес-
ки център на Катания е 
изграден в края на XVII и 
началото на XVIII в. в баро-
ков стил, следвайки плана 
на Джузепе Ландза граф 
Камастра, съставен през 
1694 г. 

Очаквано, главната 
улица се нарича „Виа Ет-
неа” и води право на север 
по посока на вулкана. Из-
граждането на Катания е 
извършено от архитекти-
те Алондзо ди Бенедето, 
Антонино и Франческо Ба-
талия, Джовани Батиста 
Вакарини и Стефано Итар 
от Тоскана. Средствата 
са осигурени от някол-
ко местни благородници, 
сред които се откроява 
Игнацио Патерно Кастело 
граф Бискари.

До 1860 г. градът е под 
властта на Кралството 
на двете Сицилии, а след 
обединението на Италия е 
неизменна част първо от 
Кралство Италия, впослед-
ствие и от републиката.

Вулканът сам по себе 
си е импозантен и при 
ясно време от брега дори 
се виждат някои от вто-
ричните му кратери. През 

зимата по склоновете му 
могат да се карат ски, а 
през лятото да бъде обико-
лен пеша, с колело, кола или 
влак. В подножието му се 
вие специална панорамна 
железница, от която може 
да разгледате върха от 
всички страни. 

Обиколката на Ката-
ния трябва да започне от 
централния площад с две-
те забележителности – 

Паметника на слона и кате-

дралата „Св. Агата”.

Животното с хобота 
всъщност е официален 
символ на града от 1239 г. 
Легендата гласи, че при 
заселването на първите 
пришълци от Гърция един 
слон им помогнал да из-
гонят всички диви твари 
от района. В знак на при-
знателност катанците 
му издигнали паметник 
фонтан. Сегашният сим-
вол на града, монтиран 
през 1736 г., е творение 
на Джовани Батиста Ва-
карини. Изработен е от 
мрамор и представлява 
слон с египетски обелиск 
от древния град Сиене, по-
ставен на гърба му.

Катедралата пък е 
построена в началото 
на XVIII в. на мястото на 
стар храм, изграден още 
през XI в., но разрушен до 
основи от земетръса през 
1693 г. Тя впечатлява с 
бароковите си орнаменти 

и внушителен вътрешен 
обем, подвластен на зву-
чащия прекрасно орган. В 
нея са положени някои от 
най-известните жители 
на Катания, включително 
и композиторът Винченцо 
Белини.

От централния пло-
щад можете да поемете 
на север по „Виа Етнеа” – 
главната търговска улица 
на града. Кратка разходка 
край сгради предимно от 
XVIII и XIX в. ще ви отведе 
до останките на римския 
амфитеатър. Макар и не-
впечатляващ по размер, 
той е забележителен по-
ради факта, че е изграден 
изцяло от черен вулкани-
чен камък. Това може би е 
и най-характерната черта 
на цяла Катания, където 
за строителен материал 
е използвана лавата от 
Етна.

Ако кривнем по малки-
те улички встрани, ще се 
изправим пред типичния 
изглед на Сицилия – пране 
по прозорците и балкони-
те, много цветя, поолю-
щени фасади. Църквите 

са на всеки ъгъл. Само в 
централната част на гра-
да те са близо 20. Тук-там 
има малки магазинчета, 
сладкарници и ресторан-
ти, предлагащи тради-
ционни местни специали-
тети. 

Могат да се видят 

останките от римски и 

гръцки град,

съществували пре-
ди Катания. Запазени са 
гръцко-римски театър от 
II в., одеон от III в., катан-
ски амфитеатър също от 
II в., останки от римски 
аквадукт, римски форум, 
гръцки акропол и няколко 
християнски базилики. 

Целият комплекс от 
паметници се намира под 
пл. „Дуомо“. Бароковият 
градски център е включен 
в списъка на ЮНЕСКО за 
световното културно на-
следство. Там има около 
100 църкви, базилики и све-
тилища. 

Катания се гордее 
като родно място на гени-
алния оперен композитор 

Винченцо Белини. Днес в 
къщата му – вила „Белини”, 
се помещава музейна сбир-
ка на композитора. Има и 
театър, кръстен на него. 

Театрите в града са 
25, като всеки от тях е 
профилиран в различен вид 
постановки. Има такъв на 
гръцката трагедия, класи-
чески, експериментален и 
куклен театър. 

Заслужава си да види-
те и Градския музей, който 
показва панорама на ис-
торията на Катания. Той 
се намира в крепостта 
Кастело Урсино, построе-
на през XIII в. Това е един-
ствената средновековна 
сграда, оцеляла след земе-
тресението през 1693 г. В 
града има и красиви ста-
ринни дворци, като „Бис-
кари”.

Посещението на Ка-
тания няма да е пълно без 
кратка обиколка из три 
разположени на север са-
телитни градчета, започ-
ващи с думата ачи – Ачи 
Кастело, Ачи Треца и Ачи 
Реале. На местния диалект 
„ачи” означава „високо”. 

Ачи Кастело е бивше 
рибарско селище, изгра-
дено около норманска кре-
пост на брега още през XI 
в. Тя е запазена и до днес, 
а външният й вид е забе-
лежителен. Погледната от 
юг, изключително прилича 
на кораб, навлязъл в суша-
та.

Ачи Треца е известен с 
намиращите се край него 
т.нар. Циклопски остро-
ви. Става дума за четири 
скали, издигащи се на два-
десетина метра от брега 
пред пристанището на се-
лището. Според легендата 
това са скалите, хвърлени 
от живеещия на Етна ци-
клоп Полифем по Одисей и 
неговите другари, когато 
те го ослепили и избягали.

Ачи Реале пък е баро-
ков градец, разположен под 
кратера на Етна, предла-
гащ забележителна гледка 
към масива на планината. 
От него тръгват и няколко 
маршрута за посещение на 
създадени от вулканична-
та дейност природни забе-
лежителности.

Главната търговска улица „Виа Етнеа”

Фонтанът със слона, който е символ 

на града

Катедралата в 

бароков стил

Фасадата на 

гробищния парк

Оперният 

театър 

„Белини”

петък, 30 май 2014



36 СТРОИТЕЛ ACCENTS friday, 30 may 2014

A start has been given 
to the realization of the first 
project for intermodal termi-
nal in Bulgaria that will be 
constructed in Plovdiv. The 
engineering phase is under 
way. The drawing up of the 
technical part will go on dur-
ing the five next months and 
the construction will begin 
in the autumn. The comple-
tion period of the site cov-
ers 12 months meaning that 
the equipment should start 
functioning in the end of 
2015. The realization of the 
project started by the signing 
of the construction and the 
supervision contracts in the 
National Company ‘Railway 
Infrastructure’ (NCRI). The 
Deputy Minister of Transport, 
Information Technologies and 

Communications Petar Kirov, 
the NCRI’s General Manager 
Milcho Lambrev and his Dep-

uty Hristo Alexiev took part in 
the official ceremony.

The project is financed 

under the Operational Pro-
gram ‘Transport’. It amounts 
at the total of BGN 11.7 bil-

lion. It is foreseen that the 
facilities will process two 
types of containers – for both 
railway and road transport. It 
will be located near Todor 
Kableshkov railway station 
which is part of Plovdiv rail-
way junction and in the same 
time it is positioned along the 
highway railroad axis Sofia – 
Plovdiv. The intermodal ter-
minal will cover a surface of 
71 450 m2 at the North side 
of the railway station, on the 
land of Zlatitrap village, Kami-
sha locality. The facilities will 
be in the vicinity of Plovdiv’s 
ring road, Trakiya highway 
and the large industrial zone 
of the Maritza municipality. 
The vehicles’ access to the 
terminal will be from the West 
and they will join directly into 

the Republican road network 
in Plovdiv – Peshtera direc-
tion without passing through 
towns or villages.  

The project includes the 
construction of the main in-
frastructure – the terminal 
area for loading and unload-
ing of containers from wagon 
to vehicle and back, storage 
area, area for damaged con-
tainers and equipment, spe-
cial places for refrigerated 
cargo units,  an administra-
tive building for customer ser-
vice, a customs control build-
ing and customs warehouse, 
parking lots and a check-
point. The construction costs 
will amount at BGN 8.5 billion 
(TEX), and the ones of the 
supervision activities – BGN 
449 000 (TEX).

The states members of the EU elected their rep-
resentatives in the European Parliament (EP) for the 
next five years. The total of 751 deputies were nomi-
nated by the 28 states. Less than half of the about 400 
million Europeans having the right to vote stated their 
preferences about the future MЕPs. The European 
People's Party (EPP) will have the greatest number 
of representatives in Brussels. It won 213 seats by 
gathering 28.6% of the total votes.  The Progressive 
Alliance of Socialists and Democrats ranked second 
with 64 seats or 8.52% of the vote. The Greens will 
have 52 representatives having 6.92% of the electorate 
voting in their favor. The European Conservatives and 
Reformists will have 46 seats equal to 6.13% of the 
vote. The Confederal Group of the European United 
Left - Nordic Green Left won 42 seats or 5.59% of 
the vote. Europe of Freedom and Democracy Group 
will have 38 seats or 5.06%. The elected candidates 
who were part of lists having members in the former 
Parliament but not being part of any of the groups are 
41, chosen by 5.46% of the vote and another 66 seats 
belong to parties/coalitions, that are new to the EP 
and being elected by 8.79%.

In Bulgaria the majority of the electors voted for 
GERB which belongs to the EPP's group. According 
to the final data, announced on the CEC's (Central 
Elections' Commission) site the formation of the for-
mer Prime Minister Boyko Borissov scored 30,396%. 
This means that 6 of the total of 17 Bulgarian deputies 
in the EP will be members of GERB. The Coalition 
for Bulgaria ranked second by 18.93% or 4 seats in 
Brussels. The third place went to DPS /Movement for 
Rights and Freedoms/ by 17.26% and also having 4 
EP's seats. Bulgaria without Censorship had 10.66% 
or 2 seats. The Reformation Block won 6.45% there-
fore sending one MEP.

The European 
Parliament 2014 Has 
Been Elected 

Arch. Nikolay Hristov, Head of 

National Construction Control Agency:

How many illegal sites have been de-

stroyed since the beginning of 2014? In 

which regions of Bulgaria are the majority 

of the violations in your sector? 

The discontinued construction sites since 
the beginning of 2014 are 121. The most of 
the violations happen in the big cities - Sofia, 
Plovdiv, Bourgas and Varna but it is namely 
there that the most intensive construction 
works take place. The Agency seeks to ex-
ercise preventive control. Only the one who 
stays idle makes no mistakes. Our job is to 
prevent the issuing of construction permits 
with defect and to assist in its removing once 
such has been identified. 

You said that you struggle to guarantee 

the safety of our cities. And we've come to 

witness just the next case of a panel tear-

ing apart from a residential block in the last 

couple of months.

This is a matter that demands very care-
ful approach but related discussions are cer-
tainly needed. Despite of fearing the effect of 
a bad prophecy i think that unless the owners 
of panel appartments undertake adequate 
measures, the things can go beyond control. 
It could happen that the residential fund in cit-
ies where such complexes exist, collapses in 
mass and at the same time. From construc-
tion point of view the panel buildings are very 
stable once the construction technology has 
been respected. They are more rigid than the 
standard steel-concrete monolith structure, 

i.e., they are more resistant to earthquake, 
etc. Their main problem results from insuffi-
cient respecting of the construction technol-
ogy - the assembly of the elements, as the 
panels get welded to each other in certain 
points. The connecting is carried out through 
welding of reinforcement elements coming out 
of the concrete into kind of pockets - dubels 
- left in place in advance. These cavities are 
afterwards filled in with cement solution. It pro-
tects the welding and the joined reinforcement 
from corrosion. As a result of not enough strict 
applying of the technology these pockets are 
not always well filled in and cavities can be 
found around the reinforcement. One of the 
controlled characteristics of the construction 
materials is their steam-permeability. 

The Construction Company of the Bulgarian 
Section of South Stream Has Been Nominated

Eng. Svetoslav Glossov, 

Chairman of the BCC:

Local companies will 
carry out over 50% 
of the operations

The BCC's Chairman Eng. Svetoslav 
Glossov commented that the project will 
take on the majority of the construction 
resources in Bulgaria and will thus revive 
the sector. He explained that there are five 
big Bulgarian construction companies that 
are included in the Consortium which will 
construct South Stream in our country and 
that another may be 80 small and middle 
sized companies have been contracted 
by them mainly North Bulgaria - there 
where the route of the gas pipeline will 
pass through. 'More than 5500 Bulgarian 
construction workers and experts will be 

hired for the project and that is why it is 
welcomed by the sector and we hope that 
it will effectively take place. Our companies 
will carry out over 50% of the construction 
works', added Eng. Glossov. He pointed out 
that thanks to the contracting of Bulgarian 
companies for the construction of South 
Stream our country will be able to keep its 
qualified personnel.

The Bulgarian section of 
the South Stream gas pipe-
line will be constructed by the 
Bulgarian-Russian Consortium 
Stroytransgaz. It consists of the 
Russian company Stroytransgaz 
and the Bulgarian Gasproect 
Jug JSC which includes Glavbol-
garstroy, Industrial Construc-
tion Holding, Technoexportstroy, 
Ponsstroyengineering and PST 
Holding. These are leading com-
panies in the construction and 
the engineering sector. 110 or-
ganizations will take part in the 
construction of the pipe as sub-
contractors with a total staff of 
7500 people. This became clear 
during a press conference, at-
tended by Ivan Yonchev - CEO 
of the Bulgarian Energy Holding, 
Igor Elkin - CEO of South Stream 
Bulgaria on behalf of Russia, 
Vladimir Inkov - CEO of South 
Stream Bulgaria on behalf of 
Bulgaria and Leonid Chougounov 
- Project Management Depart-
ment Manager in Gazprom. The 
briefing was organized by South 
Stream Bulgaria and took place 
in the building of the company 
in Sofia.   

The Consortium got selected 
following a procedure opened at 

We Aim to Have Safe Cities

the end of last year for commissioning of 
the material supply and the construction of 
the gas pipeline on the territory of Bulgaria 
which was officially announced on the site of 
the engineering company as well as on the 
pages of three Bulgarian daily newspapers, 
as it was informed by the South Stream Bul-
garia JSC. The company stated that the goal 
of the tender was to reach the best possible 

price and at present it was lower than the 
one announced in the tender documentation 
- BGN 3.5 billion. The question about the 
exact value remained without any comment 
as this was classified information. Leonid 
Chougounov specified that the price of the 
gas pipeline included also the contracts for 
equipment supply and such had not yet been 
signed. 
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Баскетбол Футбол

Арх. Веселин Колев

„Мухарски” – „Артекс Инженеринг” 2:2

„Артекс” излезе в този мач като изявен фаво-
рит. И нямаше как да е другояче, след като в ми-
налия кръг бяха разгромили лидера в дивизията със 
7:1. На терена обаче, противно на очакванията, „Му-
харски” бяха по-активни и могат да съжаляват за 
пропуснатата победа. 

Оги Георгиев и Петко Недков на два пъти извеж-
даха „Мухарски” напред, но инж. Данаил Желязков 
(„Артекс”) отбеляза през втората част и донесе 
равенството на „Артекс”, лишавайки „дограмите“ 
от така чаканата първа победа в първенството.

„Главболгарстрой” – АПИ 6:2

ГБС победи АПИ и постигна своята първа побе-
да през пролетта. След тази среща двата отбора 
размениха местата си в таблицата, като ГБС за 
първи път през полусезона се отлепи от дъното. 
Въпреки категоричното цифрово изражение сре-
щата беше равностойна и 6 минути преди края 
на таблото светеше резултат 2:2. Последваха 4 
гола в рамките на 4 минути, с което бе оформено 
крайното 6:2. Стефан Пехливанов и Радослав Ненов 
отбелязаха по два, а останалите голове за ГБС вка-
раха Виктор Зоров и Борислав Александров. 

АПИ затвърди видимото си израстване и бе на 
прага да постигне първа точка в Лигата. Не успя да 
го направи, но все пак за първи път отбеляза два гола 
в една среща – автори станаха Бисер Йорданов и Рай-
чо Яръмов, който реализира директно от ъглов удар. 

„СТ „Христо Ботев“ 1985” – „Трейс Груп” 6:1

СТХБ 1985 разгроми „Трейс” с 6:1 и постигна сла-
дък реванш за загубата с 3:5 преди два месеца.

Две бяха основните причини за изразителната 
победа на „оранжевите“ – страхотната форма на 
техния топ играч Мишо Димов и отсъствието на 
звездата на „Трейс” Николай Зайков. Димов вкара 
4 гола и за пореден път развинти защитниците 
на противника, оставяйки отворен въпроса, кой е 
по-силният му крак. За победителите вкара и иг-
раещият президент Ивайло Тодоров, а последното 
попадение беше дело на Росен Найденов. 

„Трейс Груп” се бориха достойно през цялата сре-
ща, но така и не намериха противодействие срещу 
бързите контри на „Техникума”.

„Сен Гобен” – G. P. Group 2:3

„Сен Гобен” бяха единственият отбор, който 
успя да вземе нещо от G. P. Group в последните 
10 кръга. Това се случи преди повече от 2 месеца, 
когато срещата между тези противници завърши 
при резултат 1:1. И сега интрига в двубоя не липс-
ваше, а разликата на терена направи капитанът 
на „сиво-черните” Иван Стефанов, който отбеляза 
хеттрик и затвърди прекрасната си форма през 
сезона. В този ден нещо скърцаше в нападението 
на „Сен Гобен” и дуетът Кирянов & Александров бе 
напълно неутрализиран, като голмайстори за от-
бора станаха Красимир Тодоров и Венци Георгиев.

„Пътпроект” – Pipe Sistem 5:1

„Пътпроект” напомни за добрите си дни от 
есен та и постигна хубава победа с категоричен ре-
зултат. Зимният сън на Николай Николов („Пътпро-
ект”) най-накрая приключи и това значеше хеттрик 
на неговата сметка. Кирил Иванов и Венци Зарев 
от дузпа бяха другите двама голмайстори за „про-
ектантите”, които след тази среща се утвърдиха 
на петото място в класирането. Лошата пролет 
на „Пайпс” продължава като нормален резултат от 
кадровите проблеми, които споходиха отбора. По 
всяка вероятност „тръбите“ ще доиграят сезона и 
ще изпробват някои нови лица като подготовка за 
нещо по-сериозно през новата кампания.

В останалите срещи:

Yes Hes – „Стройкомерс“ 3:5
„Станилов” – „Юроком 2000” 5:3
„GS Строймаркет” – „Теразид” 1:6
„СК 13 Пътстрой” – „Рубин” 2:3

Страницата подготви 
Теодор Николов

Най-добрият български тени-
сист Григор Димитров отстъпи 
пред хърватина Иво Карлович в пър-
вия си мач от „Ролан Гарос“. Първата 
ни ракета при мъжете загуби с 4:6, 
5:7, 6:7(4:7) пред 210-сантиметро-
вия гигант. Поражението на стар-
та означава, че хасковлията няма 
да успее да защити точките си от 
миналата година, когато достигна 
до III кръг на надпреварата, и това 
ще се отрази на класирането му в 
световната ранглиста, където за-
ема 12-о място.

Хърватинът измъкна първия сет 
след един-единствен пробив при 4:3, 

след което се стигна до 6:4. В след-
ващата част ситуацията се пов-
тори, но този път Карлович проби 
в 11-ия гейм за 6:5 и спечели след 

собствен сервис със 
7:5.

Тр е т и я т  с е т 
беше най-оспорван. 
Двамата тенисисти 
взимаха подаването 
си до 6:6 и победи-
телят се реши от 
тайбрек. Карлович 
продължи да показ-
ва брилянтен тенис, 
повеждайки с 3:0. 
Гришо не се пречупи 
и намали до 2:3, но 
хърватинът удържа 
успеха след 7:4. Във 

втория кръг Иво Карлович ще срещ-
не победителя от мача между Дани-
ел Брандс (Германия) и квалификанта 
Андреас Хайдер-Маурер (Австрия).

Най-добрият ни тенисист не се пречупи, но хърватинът удържа успеха след 7:4

Първата ракета на българския тенис Цветана 
Пиронкова отпадна от „Ролан Гарос“ във втория кръг, 
след като бе победена от Мария Шарапова. Руски-
нята стигна до успеха след 7:5, 6:2, но изобщо не й 
беше лесно срещу нашето момиче.

Първият сет бе доста оспорван, като пловдив-
чанката проби и след това затвърди успеха си, за 
да стигне до аванс от 2:0 гейма. Двете си взимаха 
подаванията, но Цвети допусна пробивът да бъде 
върнат и така резултатът беше изравнен на 4:4 
гейма. Пиронкова спаси сетбол на свой сервис при 
4:5, но при 5:6 беше победена, тъй като нейната 
противничка реализира втория сетбол, до който 
стигна в този гейм.

Вторият сет започна равностойно до 2:2, след 
което Шарапова достигна до два пробива и така 
заслужи успеха. Това е пета победа на рускинята 
над българката от общо пет изиграни мача между 
двете.

Серина Уилямс шокиращо отпадна от „Ролан Гарос“ във вто-
рия кръг на турнира, след като бе победена от младата Гарбин 
Мугуруса от Испания, която стигна до успеха с разгромително-
то 6:2, 6:2. Още преди началото на турнира мощната американка 
бе определяна за абсолютен фаворит за титлата, след като 
успя да я спечели и миналата година. Но се оказа, че през 2014 г. 
ще има нов шампион в надпреварата.

Уилямс не приличаше на себе си и й липсваше увереност в иг-
рата. Това не трябва да омаловажава успеха на Мугуруса, която 
постигна феноменален мач и тотално надигра и засенчи светов-
ната номер 1. Въпреки отпадането на Серина тя може да бъде 
спокойна за мястото си в световната ранглиста, тъй като Ли 
На отпадна още в миналия кръг.

Шокът за фамилията Уилямс обаче е двоен, тъй като и сес-
трата на Серина – Винъс, отпадна от турнира. Тя бе победена 
от друга млада състезателка – Анна Шмидлова. Последната 
стигна до успеха в три сета – 2:6, 6:3, 6:4. Южени Бушар пък 
постигна обрат срещу Юлия Гьоргес, стигайки до успеха с 2:6, 
6:2, 6:1.

Шампионката при жените от Мелбърн На Ли се сбогува с От-
критото първенство на Франция. Китайката загуби неочаквано 
от представителката на домакините Кристина Младенович с 5:7, 
6:3, 1:6 в среща, продължила малко повече от два часа.

21-годишната Младенович направи три пробива в първия сет 
– с един повече от китайката, и това се оказа достатъчно, за 
да затвори първата част в своя полза. Във втория сет На Ли ре-
ализира единствения брейкпойнт, до който се стигна, но в тре-
тия на корта доминираше изцяло 103-ата в класацията на WTA. 
Световната номер 2 направи цели 14 непредизвикани грешки в 
решителната част и това се оказа пагубно за нея. Тя допусна 
два пробива и така се сбогува с мечтата за силно представяне 
и във втория за годината турнир от Големия шлем. В същото 
време четвъртата в схемата – Симона Халеп (Румъния), си оси-
гури лесно участие във втория кръг на надпреварата, след като 
се наложи над рускинята Алиса Клейбанова с 6:0, 6:2.

Световният номер 2 Новак Джокович се кла-
сира за третия кръг на „Ролан Гарос“. Сърбинът 
мина безпроблемно през представителя на до-
макините Жереми Шарди. Самият мач не пред-
ложи никаква интрига и Джокович напълно кон-
тролираше случващото се на корта, без дори 
да му се наложи да се доближи до най-доброто, 
на което е способен. Всичко приключи след час 
и половина или точно в момента, в който дъж-
дът над Париж се усилваше и заплашваше да 
прекъсне мача. 

В третия кръг Новак ще играе с победителя 
от мача между № 25 в схемата Марин Чилич от 
Хърватия и Тобиас Камке от Германия.

Баскетболистите на „Левски” изравниха резултата във финална-
та серия срещу „Лукойл Академик” след драматичен успех в Самоков 
със 76:75. Мачът бе оспорван през цялото време, а Лайънъл Чалмърс 
вкара решителните 2 точки за „сините”, които вече имат предим-
ство и ще бъдат домакини в следващите две срещи.

Двубоят мина през обрати, като никой от отборите не успя да 
се откъсне в резултата. Гостите дръпнаха с 8 т. в първата част, 
но във втората „студентите” ги настигнаха и на почивката бяха 
напред с 48:43. „Левски” обаче реализира първите 5 т. след подно-
вяването на играта. Последва равностоен двубой, с пропуски при 
стрелбата и солидни действия в защита. Софиянци имаха преднина 
от точка преди решителните 10 минути, в които „Лукойл” успя да 
дръпне със 73:66 по-малко от 4 минути преди сирената. Захариев 
пропусна от тройката, но Джумейн Джоунс взе борбата в нападение. 
След това Лайънъл Чалмърс отбеляза кош 3,9 сек преди края. 

УЕФА сключи меморандум с полицейската 
служба на ЕС – Европол, за взаимно сътрудни-
чество с цел засилване на борбата с уговоре-
ните мачове. Документът предвижда взаимно 
предоставяне на специалисти и услуги, редовни 
двустранни консултации по отношение на пред-
решените срещи и свързаната с тях престъп-
ност. 

„Уговорените мачове не са фантазия, а реал-
ност, и то печална“, каза президентът на УЕФА 
Мишел Платини. Миналата година Европол съ-
общи, че са разкрили организирана престъпна 
група, базирана в Азия, която управлява и коор-
динира престъпни канали за организация на уго-
ворени мачове.
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Людмил Митакев

Казват, че човечество-
то се дели на две катего-
рии – на притежатели на 
кучета или на котки. Но 
когато си звезда от све-
товен мащаб, си струва 
да разчупиш шаблона.

Да имаш тигър, кобра или 

октопод.

Познавайки ексцен-
тричния и луксозен начин 
на живот на някои знаме-
нитости, едва ли ще се 
учудите, че пръскат луди 
пари и за домашни любим-
ци. Бившето страшилище 
в бокса Майк Тайсън е из-
вестен любител на гълъби-
те. Той има около 350 пти-
ци. С тях участва дори в 
състезания. Някогашният 
световен шампион в супер-
тежка категория отглеж-
даше и три застрашени от 
изчезване бели бенгалски 
тигъра. Цената на всеки 
от тях е 70 хил. долара, а 
изхранването на „котета-
та“ за година струва бли-
зо 200 хил. Майк плащал по 
125 хил. годишна заплата 
на треньора, който се гри-
жел за тигрите. В крайна 
сметка, след като изпад-
на във финансова криза, 
Тайсън продаде екстрава-
гантните си домашни лю-
бимци.

Поради същата причи-
на Никълъс Кейдж се раз-
дели с питомците си – две 
кралски кобри и един окто-
под на обща стойност 275 
хил. долара. Когато си взе 
октопода вкъщи, актьо-
рът заяви, че това ще му 
помогне професионално. 

Известната с ексцен-
тричността си Виктория 
Бекъм подари на Дейвид 
двойка минипрасенца. Съ-

пругата на знаменития 
футболист е платила за 
тях само 2500 долара. За-
едно ги кръстили на прия-
телите си Елтън Джон и 
Дейвид Фърниш. 

Рапърът Ванила Айс си 
има вид кенгуру от едра 
порода, купено за 4000 до-
лара. Храната му за месец 

струва 200 долара. Поня-
кога се налагат и допъл-
нителни разходи – преди 
няколко години кенгуруто 
Бъки Бъкару заедно с козела 
Панчо избягаха от дома на 
Ванила Айс и предизвика-
ха суматоха във Флорида, 
преди да бъдат заловени 
от местните отговорници 
за защита на животните. 
Собственикът им трябва-
ше да плати съответната 
глоба.

Домашните любимци 
на Марая Кери не са чак 
толкова екзотични, но за 
тях също се харчат ужасно 
много пари. Понастоящем 
певицата има 8 кученца и 

отделя по 47 хил. долара 
годишно, за да ги глези. 
Марая си има любим SPA 
център за кучета и редов-
но води животинките си 
там. Правят им масажи, 
маски за лице, 
маникюр... Лю-
бимците на Кери 
си имат и шо-
фьор, който да ги 
разхожда насам-
натам. 

Политиците 

често следват 

звездите.

Ако искате 
приятел във Ва-

шингтон, вземете си куче. 
Съветът на бившия прези-
дент на САЩ Хари Труман 
е допаднал на настоящия 
държавен глава Барак Оба-
ма. Неотдавна той си взе 
втори четириног домашен 
любимец в Белия дом. След 
португалското водно куче 
Бо, което дойде в семей-
ството на Обама след из-
бирането му за президент 
през 2009 г., в Белия дом се 
настани женска от съща-
та порода – Съни. Тя е със 
слънчев характер, който 
отговаря на името й, и ще 
прави компания на Бо, за да 
не скучае. Президентство-
то придружи новината със 
снимки, разпространени 
по различни канали за ко-
муникация в социалните 
мрежи, както и видео на 
двете боричкащи се на 
моравата пред Белия дом 
кучета. Бо се появи, защо-
то президентът бе дал по-
добно обещание на дъще-
рите си. Породата му бе 

избрана, защото козината 
на тази порода не предиз-
виква алергии, а малката 
дъщеря на семейство Оба-
ма – Саша, има подобно 
заболяване. Президентът 
не прави изключение от 
наложилата се традиция 
в Белия дом – важните му 
обитатели да имат поне 
по едно куче. 

В това се отличаваше 
Бил Клинтън, който освен 

куче имаше и славния ко-
тарак Сокс. Кенеди пък е 
притежавал пони на име 
Макарони. 

Руският президент 
Владимир Путин отдавна 
е известен с пристрасти-
ето си към големи кучета. 
Той обича да отделя от 
малкото си свободно време 
за Бъфи – българската му 
любимка, подарък от екс-
премиера Бойко Борисов.

В следващия брой очаквайте
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СУДОКУ

За начинаещи

За напреднали

Отговори от предишния брой

Лесно Трудно

Забавен кадър

Попълнете празните полета, така че всеки ред, всяка колона и 

всяко тройно квадратче да съдържа цифрите от 1 до 9.

Виц  Бисери от кухнята

Цялостна 
подмяна на живия 

плат

***

Основните 
за региона 

твари

Снимка Свилена Гражданска

Мотае се геймър  
из един строеж.

По едно време  
точно пред него пада 
тухла четворка.

Той поглежда нагоре  
и изкрещява:

- Ще се изтепаме  
с тоя тетрис, бе.
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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!

„Топола Скайс Голф & СПА Резорт“ – с. Топола, общ. Каварна
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Цени за членове на КСБ

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

Дом на строителя

www.abc-enginering.eu
45,00 лв./м2

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

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

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

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

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

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

ПОКРИВНИ ПАНЕЛИ
ОТ ПОЛИКАРБОНАТ

САНДВИЧ ПАНЕЛИ

от 23,00 лв./м2

ХИДРОИЗОЛАЦИИ

Хидростъклоизол ХПП3.0 
2,22 лв./м2

Хидростъклоизол ХКП4.0 
2,63 лв./м2

Хидростъклоизол ТКП4.0 
3,06 лв./м2 


