
Свилена Гражданска

„Предвиждаме реалните строителни дей-
ности по третия метродиаметър да започнат 
през 2015 г. след приключване на всички необхо-
дими процедури”. Това заяви в интервю за вест-
ник „Строител“ проф. д-р инж. Стоян Братоев, 
изпълнителен директор на „Метрополитен“ 
ЕАД. „Заради очакването на обжалване започ-
нахме процедурата за избор на изпълнител по-
рано, тъй като в такива случаи търговете за 
подобни тежки и сложни обекти протичат от 
половин до една година. Целта ни е, както през 
изминалия програмен период, след като бъде 
одобрена Оперативна програма „Транспорт и 
транспортна инфраструктура“, да имаме го-
това за внасяне в Европейската комисия апли-
кационна форма с анализ за ползи и разходи, с 
която да кандидатстваме за финансиране на 
трасето и да получим одобрение“, обясни той. 

„Законът трябва да се спазва, независимо 
дали има основание или не този, който об-
жалва процедурата. Ще преценим дали ще 
атакуваме или не решението на Комисията 
за защита на конкуренцията“, коментира 

проф. Братоев отмяната на решението за 
откриването на процедура за възлагане на 
обществена поръчка за проектиране и стро-
ителство на част от третия метролъч.

По новата подземна линия през 2018 г. ще се 
стига само за 10 минути от кв. „Овча купел”, кв. 
„Хаджи Димитър” и жк „Левски” до центъра на 
столицата. Третата линия ще свързва бул. „Бо-
тевградско шосе” с „Овча купел” и Околовръст-
ното шосе. Данните от анализите показват, 
че по нея ще се возят над 170 000 столичани 
дневно. След цялостното завършване на тре-
тия метролъч общо 570 000 души ще ползват 
метрото всеки ден. През 2018 г. подземната 
железница ще има 57 км дължина с 54 станции и 
ще обслужва над 50% от пътниците в градския 
транспорт в столицата.  Метрото ще покрива 
основната част от територията на София. 
Годишно  ще отчита над 200 млн. пътувания.
Автомобилният трафик  ще спадне с 35%, а 
колите ще са с една четвърт по-малко. 

Повече за бъдещето на един от най-
успешните европейски проекти у нас - на  
стр. 6-7
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РЕПОРТАЖ

Българският Лувър – 
изкуството да построиш

Проф. д-р инж. Стоян 
Братоев, изп. директор 
на „Метрополитен“ ЕАД
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Невена Картулева

Предсрочните пар-
ламентарни избори за  
43-ото народно събрание 
ще се проведат между 28 
септември и 12 октомври. 
Това съобщи президентът 
Росен Плевнелиев в крат-
ко изявление след продъл-
жилото над четири часа 
заседание на Консулта-
тивния съвет за нацио-
нална сигурност (КСНС). 
В срещата на „Дондуков“ 2 
участваха председателят 
на Народното събрание 
Михаил Миков, премиерът 
Пламен Орешарски, вице-
премиерът и министър 
на вътрешните работи 
Цветлин Йовчев, минис-
търът на отбраната Ан-
гел Найденов, на външните 
работи Кристиан Вигенин 
и на финансите Петър Чо-
банов. Освен членовете 
на кабинета в разговори-
те при държавния глава се 
включиха и лидерите на 
парламентарно предста-
вените партии – предсе-
дателят на БСП Сергей 
Станишев, на ГЕРБ Бойко 
Борисов, на ДПС Лютви 

Местан и на „Атака“ Волен 
Сидеров.

Президентът съобщи 
още, че е била обсъдена 
актуалната политическа 
обстановка в страната. 
КСНС е отчел, че избо-
рите за Европейски пар-
ламент не са дали допъл-
нителна легитимност на 
правителството за про-
веждане на реформи, нито 
са очертали ясна алтерна-
тива. Затова членовете 
на съвета са се обединили 
около тезата, че е необ-
ходим плавен преход към 
политическа стабилност, 
както и провеждане на 
консултации за определя-
не на приоритетни задачи 
на парламента и на изпъл-
нителната власт. По ду-
мите на Плевнелиев това 
са - ускоряване процеса на 
финализиране на Споразу-
мението за партньорство 
на България, очертаващо 
помощта от европейски-
те структурни фондове за 
периода 2014 – 2020 г., оп-
ределяне на ясни принципи 
и правила за номиниране 
на българския еврокомисар 
и създаване на гаранции за 

провеждане на честни и 
свободни избори.

Датата за предсроч-
ния вот ще бъде уточне-
на след консултации меж-
ду политическите сили, 
които ще започнат на 
24 юни. В България тра-
диционно гласуването се 
провежда в неделя, а в пе-
риода 28 септември – 12 
октомври, тези дни са 
три – 28 септември, 5 и 
12 октомври. Съответно 
това са и трите дати, на 
които ще можем да посо-
чим състава на следващия 
парламент. 

Според  Конститу-
цията избори за Народ-
но събрание могат да се 
проведат най-късно два 
месеца след прекратява-
не на пълномощията на 
предишното. Това озна-
чава, че кабинета може 
да работи до 28 юли или  
евентуално до началото 
на август. Оттеглянето 
на правителството по-
рано би наложило форми-
ране на служебен кабинет, 
който не само ще бъде 
натоварен със задачата 
да организира вота, а и да 

Предстоят политически консултации, 
за да бъде определена точната дата

Мирослав Еленков

„ЧЕЗ Разпределение България” получи 
сертификат за втора степен от стан-
дарта „Инвеститори в хората” (Investors in 
people) и едновременно с това спечели брон-
зовото отличие от престижния стандарт. 
Процесът стартира през 2013 г. с диагно-
стика на мениджърските системи за упра-
вление на човешки ресурси в системата на 
компанията. Всички служители от регио-
налните поделения на „ЧЕЗ Разпределение” 
са взели активно участие в разпростра-
нение и прилагане на високите изисквания 
на стандарта в реалните условия на труд 
и почивка. От 2 до 6 юни британски екс-
перти са провели одит на стратегическия 
мениджмънт, системите за управление на 
човешки ресурси и работата с партньори и 
синдикати, както и интервюта с 88 служи-
тели, за да получат необходимия доказател-
ствен материал, че дружеството прилага 
стандарта в своята дейност.

„Инвеститори в хората” е междуна-
родно признат стандарт в 80 страни и 
е внедрен в над 40 000 организации с над 
10 000 000 служители. Той е създаден във 
Великобритания през 1991 г. като крите-
рий за сравнение на добрите практики в 
областта на развитието на човешкия по-
тенциал с оглед подобряване на бизнеса 
и е под егидата на Британската комисия 
по заетостта. Днес той е разпростра-
нен във всички континенти, участниците 
в него говорят на 30 езика. Работата по 
него дава възможност на служителите да 
се идентифицират с корпоративните цен-
ности и култура, да прилагат ефективно 
на работното си място целите, мисията 
и принципите на компанията, поставяйки 

на първо място клиента и развитието на 
дружеството. Принципите му са насочени 
към повишаване на мотивацията и ангажи-
раността на персонала. На свой ред това 
води до по-голяма удовлетвореност на кли-
ентите и акционерите и осигурява стаби-
лен ръст на приходите.

ЧЕЗ е една от малкото компании в Бъл-
гария, получили подобен сертификат, и е 
първата с бронзово отличие по стандарта. 
„Това беше най-сериозната школа за 2700 
служители на „ЧЕЗ Разпределение”. Благо-
даря на колегите за положените усилия за 
установяване на стандарта в дейността 
на компанията. Гледам на него като на до-
казателство за нашите постижения, но и 
като на ангажимент да продължим да се 
развиваме. Полученото отличие е междуна-
родно признание, че работата ни с клиен-
ти се подобрява и отговаря на утвърдени 
високи критерии”, каза Стефан Апостолов 
– изпълнителен директор на „ЧЕЗ Разпреде-
ление България”.

ЧЕЗ непрекъснато инвестира в повиша-
ване квалификацията на своите служители 
и в подобряване на условията на труд. През 
април завърши проектът „ЧЕЗ Груп в Бъл-
гария – инвеститор в знанието на своите 
служители”, в рамките на който за една 
година бе повишена квалификацията на 
635 служители. През 2014 г. 140 служители 
получиха професионален сертификат за за-
варчик във вътрешния учебен център, сер-
тифициран в НАПОО. Средногодишно 1700 
преминават обученията в системата на 
ЧЕЗ. 120 ключови служители се подготвят 
за кариерно развитие. 50 стажанти откри-
ха лятната стажантска програма, а най-
добрите от тях ще започнат трудовата 
си кариера в системата на ЧЕЗ.
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Законът за изменение и допълнение на Закона за 
устройство на територията бе одобрен на първо 
четене от народните представители от Комисията 
по инвестиционно проектиране. Според вносите-
лите – Министерския съвет и според браншовите 
организации, те са аварийни и неотложни. Но време-
то на 42-ото народно събрание изтича. То може да 
работи най-късно до втората седмица на август, ако 
политическите сили се споразумеят и президентът 
насрочи избори през октомври. Очакванията на бран-
ша са народните представители от всичките парла-
ментарни групи да се обединят около становището, 
че ЗИД на ЗУТ е приоритетен закон и да го приемат 
и в пленарна зала. Според инж. Емил Костадинов – 
председател на КИП, има време за това. Промените 
са първата стъпка към цялостната законодателна 
реформа, която се подготвя за сектора.

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
Свилена Гражданска

работи по споразумение-
то ни с ЕС за следващия 
програмен период. От-
делно това е свързано и с 
редица административни 
процедури, които още по-
вече биха забавили и бло-
кирали функционирането 
на държавата на всички 
нива. Затова се очаква ка-
бинетът „Орешарски“ да 
изпълнява правомощията 
си до последния възможен 
срок.

Засега от ГЕРБ предла-
гат вотът да се проведе 
още на 28 септември. Ли-
дерът на БСП Сергей Ста-
нишев също даде заявка, че 
социалистите ще настоя-
ват за избори възможно 
най-скоро. Председателят 
на ДПС Лютви Местан по-
сочи като по-подходящи 5 
или 12 октомври. „Атака“ 
продължава да иска гласу-
ването да е на 27 юли. 

Държавният глава ко-
ментира резултатите от 
срещата в присъствието 
на членовете на КСНС и на 
лидерите на парламентар-
но представените партии, 
с изключение на предсе-
дателя на „Атака“ Волен 
Сидеров. Заседанието на 
съвета беше придружено с 
протест пред сградата на 
Президентството. Около 
100 граждани се бяха съ-
брали пред парадния вход 
на „Дондуков“ 2. Граждани-
те настояваха за национа-
лен референдум за изборна 
реформа.

„Влизането в спирала-
та на трайна нестабил-
ност и тежко политиче-
ско противопоставяне 

е най-голямата заплаха 
за България. Народът не 
е разделен, но има голя-
ма опасност моделът 
на взаимна неприязън и 
тежка политическа кон-
фронтация да промени 
това. Призовавам за по-
вече добронамереност и 
диалог, за спокойствие и 
стабилност, като оста-
вим тежкото партийно 
противопоставяне зад нас 
и гледаме напред. Дневни-
ят ред на обществото не 
е политическото проти-
вопоставяне и кой – кого. 
Реалните проблеми на 
народа са работа, доходи, 
пенсии, здраве, демогра-
фия, справедливост, коруп-
ция“, посочи президентът 
Росен Плевнелиев в изявле-
нието си. 

На излизане от прези-
дентската институция 
и по-късно в Народното 
събрание политиците по-
твърдиха, че е постигнат 
консенсус по обсъжданите 
от КСНС теми. Ден след 
това, обаче Бойко Борисов 
скъса споразумението от 
съвета и обяви на БСП и 
ДПС „война и реваншизъм 
до дупка“. Повод за това 
стана прегласуването на 
Закона за МВР, върху час-
ти от който президентът 
наложи вето. Въпреки че 
гласуването беше отло-
жено, лидерът на ГЕРБ 
не остана удовлетворен,  
очаквайки управляващите 
да се откажат изобщо да 
го обсъждат. Борисов за-
яви, че няма да участва в 
консултациите за дата за 
изборите.

Народните представители отхвърлиха предложение-
то на президента Росен Плевнелиев и на Инициативния 
комитет за провеждането на национален референдум по 
изборни въпроси. То обхващаше идеите за въвеждане на 
задължителен, електронен и мажоритарен вот.

Гласуваха 185 депутати, като от тях 88 бяха „за“, 
71 „против“, 26 се въздържаха. От ГЕРБ подкрепиха 
предложението, от Коалиция за България един беше 
„за“, а останалите „против“ и „въздържал се“. От ДПС 
бяха против произвеждането на референдум, а народ-
ните представители от „Атака“ дори не присъстваха 
в пленарната зала. 

Решението беше взето по време на извънредно за-
седание на парламента, което трябваше да започне в 
14.00 ч. – след приключването на КСНС, но бе отложе-
но за 16.30 ч. по предложение на Димитър Лазаров от 
ГЕРБ. Доводът за това беше да се изчака в Народното 
събрание да дойде представител на президентската 
институция – вносител на проекта за референдум. 
Това така и не се случи, но председателят на НС Ми-
хаил Миков прочете писмо от „Дондуков“ 2, в което се 
казваше, че ако българският парламент прояви воля, 
ще бъде чут гласът на гражданите. 

Малко след 20.00 ч. депутатите гласуваха против 
предложението на държавния глава и Инициативния 
комитет с председател проф. Георги Близнашки. 

Отхвърлените въпроси бяха: „Подкрепяте ли част 
от народните представители да се избират мажо-
ритарно?“; „Подкрепяте ли въвеждането на задължи-
телно гласуване на изборите и националните рефе-
рендуми?“; „Подкрепяте ли да може да се гласува и 
дистанционно по електронен път при произвеждане 
на изборите и референдумите?“.

След вота в пленарната зала проф. Близнашки обя-
ви пред журналисти, че е внесена жалба във Върховния 
административен съд. „Ако ВАС се произнесе в полза 
на Инициативния комитет, е много вероятно Народ-
ното събрание да се занимае с въпроса още веднъж. 
Борбата ще продължи. Няма да чакаме цял месец, а 
в рамките на седмица най-много ще съберем необ-
ходимите подписи или, както е казано в закона, ще 
отстраним нередовностите“, обясни той. По думите 
му все още има шанс паралелно с предсрочните пар-
ламентарни избори да се проведе и национално допит-
ване по изборни въпроси. 

Инициативният комитет е подал 
жалба във ВАС

24 юни  
Инж. Петко Балабанов,  
председател на 
ОП на КСБ - Стара Загора 

26 юни  
Инж. Росен Дудушки,   
председател на ОП на КСБ - Враца 

Снимка Денис Бучел
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Емил Христов

Обществени поръчки за текущо и зимно 
поддържане на пътищата в Северна Бълга-
рия за следващите 4 години на стойност 
около 79 млн. лв. обяви Агенция „Пътна ин-
фраструктура” (АПИ). Те ще бъдат отде-
лени за 9 области, като фирмите могат да 
подават оферти за една или повече от тях 
до края на юли. От АПИ съобщават, че за 
останалата част от страната търговете 
ще започнат до края на лятото, тъй като 
сегашните договори за тях изтичат през 
2014 г. и 2015 г. 

Най-скъпо се предвижда да е поддържане-

то на пътищата в Добрич – 10,560 млн. лв. 
за 4 години, а най-евтино в Шумен – 7,56 
млн. лв. При разглеждането на офертите 50% 
тежест ще има техническата част, а дру-
гите 50% – предлаганите от фирмите цени 
за различните дейности. За тази цел от 
агенцията предлагат и примерни единични 
стойности, над които компаниите не могат 
да оферират. Те се отнасят за дейности, 
които касаят чистенето на сняг, кърпене 
на дупките и оформяне на крайпътната рас-
тителност. 

С фиксирането на максимални нива се 
избягват разликите в цените, които се сре-
щат в сега действащите договори. 

Десислава Бакърджиева

Народните представители от Ко-
мисията по инвестиционно проекти-
ране (КИП) одобриха на първо четене 
Закона за изменение и допълнение на 
Закона за устройство на терито-
рията (ЗИД на ЗУТ) на последното 
си заседание. Депутатите гласува-
ха промените, след като изслушаха 
мненията на присъстващите бран-
шови камари, които нямаха сериозни 
възражения срещу новите текстове 
и единодушно подкрепиха законопро-
екта. В заседанието се включиха 
проф. арх. Иван Данов – министър на 
инвестиционното проектиране, инж. 
Иван Бойков – изпълнителен директор 
на Камарата на строителите в Бъл-
гария (КСБ), арх. Владимир Дамянов – 
председател на УС на Камарата на 
архитектите в България (КАБ), инж. 
Стефан Кинарев – председател на 
Камарата на инженерите в инвес-
тиционното проектиране (КИИП), и 
други представители на сектора.

„Дискусията относно промяна-
та на ЗУТ продължи дълго време. 
Естествено, имаше и противници, и 
привърженици. Като цяло процесът 
по подготовка на законопроекта не 
беше лесен. Причината е, че както 
и да коригираме Закона за устрой-
ство на територията, той ще си 
остане несъвършен. Философията 
му е объркана още в самото начало 
и затова трябва да се напише нов 
нормативен акт, който да подпомага 
бизнеса и строителството. Той ще 
пази обществените интереси и жиз-

нената среда. Цялостната промяна 
на строителното законодателство 
ще е бавен и труден за реализиране 
процес. Вече е подготвен пакет от 
законопроекти, които имат необхо-
димата философия”, каза министър 
Данов пред присъстващите на коми-
сията. Той допълни, че предложените 
нормативни изменения няма да решат 
всички проблеми в сектора, но със си-
гурност сериозно ще облекчат проек-
тантския и инвестиционния процес.

Председателят на КИП инж. Емил 
Костадинов подчерта, че е необходи-
мо бързото приемане на ЗИД на ЗУТ 
заради сложната политическа ситу-
ация у нас. Той прикани колегите си 
от комисията да направят всичко 
възможно прецизирането на закона 
да стане факт и той да се придви-
жи максимално бързо за гласуване. 
„Законопроектът е с много точни и 
изчерпателни мотиви. Считам, че 
приемането му ще доведе до много 

ползи и икономии. Измененията в ЗУТ 
могат да доведат до спестявания, 
които да надхвърлят 10 млн. лв. Освен 
това ще отпаднат и много безсмис-
лени процедури, които само забавят 
инвестиционния процес”, посочи инж. 
Костадинов.

По време на заседанието всички 
участници се обединиха около мне-
нието, че ЗУТ се нуждае от предло-
жените корекции, които са аварийни 
и неотложни. В Комисията по инвес-
тиционно проектиране беше внесено 
и становище на КАБ, което включва 
допълнителни предложения за преци-
зиране на норматива. Документът 
получи подкрепата на КСБ и увере-
нието на председателя на КИП инж. 
Емил Костадинов, че всички полезни 
констатации ще бъдат използвани 
за подобряване на ЗИД на ЗУТ между 
първо и второ четене. 

(Можете да прочетете проекта на 
ЗИД на ЗУТ, внесен от Министерския  

съвет, и становището на 
КАБ, което КСБ подкрепя  
на стр. 19-23.)

Инж. Иван Бойков, 
изпълнителен директор на КСБ:

Инж. Емил Костадинов, председател на КИП:

Камарата на строителите в Бъл-
гария подкрепя Закона за изменение 
и допълнение на Закона за устрой-
ство на територията. Промените 
са частични и не решават генерални 
въпроси, но в същото време са в пра-
вилната посока. Фигуративно каза-
но, тежестта се премества от едно 
място на друго. Трябва да се отчете 
и краткото време, с което разполага 
Комисията по инвестиционно проек-
тиране, за да подобри ЗУТ. Народните 
представители от КИП свършиха по-

лезна работа, но е под въпрос, дали ще доведат нещата докрай. 
При сегашната политическа ситуация може и да няма доста-
тъчно време за приемането на промените в ЗУТ. Технологично-
то време за превръщането на един законопроект от Народно-
то събрание в закон е месец. Съвсем скоро ще разберем дали 
това ще се случи.

Генералното решение за сектора са трите нови закона, 
които се изготвиха от работна група към КСБ – за планиране 
и устройство на територията, за градоустройство и за проек-
тирането и инвестиционния процес. Нормативите трябваше 
да са готови до края на годината, но за съжаление това няма 
да се случи. Обсъжданията по трите законопроекта продъл-
жават да текат в КСБ, Камарата на архитектите в България 
и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране. 
Министърът на инвестиционното проектиране – проф. арх. 
Иван Данов, е запознат с документите и ги одобрява. По думи-
те му това е пътят. Предложенията на трите камари ще до-
ведат до промяна на системата, което изисква много сериозна 
политическа воля, защото ще се засегнат много интереси. 
Трябва да се премине и през дълъг съгласувателен период от 
поне една година. Ще видим следващото правителство, дали 
ще възприеме тези концепции.

Удовлетворен съм, че 
представителите на бран-
шовите организации заста-
наха зад законопроекта. 
Доб рият диалог и подкре-
пата от КСБ, КАБ, КИИП 
и другите съсловия беше 
много важна. Дискусията за 
промените в ЗУТ не е спряла 
в последната една година. 
Между професионалните 
камари има различия, но въ-
преки това те успяха да на-
мерят общ език по отноше-
ние на Закона за изменение и 
допълнение на Закона за ус-
тройство на територията. 
Всички сме наясно, че ЗУТ се 
нуждае от много по-дълбоки 
промени, но това, което сме 
предложили, ще подобри в го-
ляма степен закона. Надявам 
се това да стане в 42-ото 

народно събрание. Дали ще 
успеем да доведем докрай 
приемането на законопро-
екта, зависи от хоризонта, 
който има този парламент. 
Аз лично ще дам всичко от 
себе си промените да ста-
нат факт. Одобрението на 
ЗИД на ЗУТ на първо четене 
от Комисията по инвести-
ционно проектиране беше 
първата крачка. Надявам се 
да получим подкрепа от по-
литическите сили и той да 
влезе в приоритетите на 
Народното събрание. Важно 
е промените да се прие мат, 
защото те ще доведат до 
сериозно облекчаване на 
бизнеса, администрацията, 
гражданите. Ще се реали-
зира огромна икономия на 
време и средства. Това са 

промени, които не бива да се 
бавят. В случай, че не ги ре-
ализираме, следващият пар-
ламент трябва да довърши 
работата по нормативните 
изменения, както и да запо-
чне сериозната реформа в 
строителното законода-
телство.

Снимки Денис Бучел
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Свилена Гражданска

През 2013 г. Агенцията за държавна 
и финансова инспекция е проверила 2484 
процедури за възлагане на обществени 
поръчки на стойност над 2,5 млрд. лв. 
В 55% от случаите са установени на-
рушения. Това се посочва в отчета на 
институцията, публикуван  на сайта й.

По-голямата част (31%) от тях са 
свързани с неспазване на принципите 
на Закона за обществените поръчки за 
публичност и прозрачност, свободна и 
лоялна конкуренция, равнопоставеност 
и недопускане на дискриминация. Случа-
ите на сключени договори без проведе-
ни търгове при наличие на основания за 
това са 522 за 269 156 733 лв. Над 140 са 
нарушенията на възлагане на договори 
за малки поръчки, без да са събрани поне 
три оферти.

При 27 обществени поръчки е ус-
тановено, че възложителите са поста-
вили условия, които дават предимство 

или необосновано ограничават участи-
ето на кандидатите. При 38 случая са 
сключени анекси към договорите без 
законови основания за това, с които са 
изменяни цени, срокове за изпълнение и 
др. Според АДФИ неоснователно са про-
ведени 44 поръчки без обявление или с 
покана вместо провеждане на открита 
процедура. 

При 599 (24% от общо проверени-
те) са констатирани нарушения, които 
имат процедурен характер – неспазване 
на срокове, неизпращане на информация 
за публикуване, внасяне и освобожда-
ване на гаранции на кандидатите за 
участие и за изпълнение на поръчки и 
др. От АДФИ са констатирали, че през 
2013 г. виновно причинените вреди са 
в размер на 38 163 518 лв., от които по 
време на инспекциите са възстановени 
106 782 лв.

Съставените актове за установя-
ване на административни нарушения 
са 2886 – 1902 на физически и 984 на 

юридически лица. По образувани адми-
нистративнонаказателни производства 
са издадени 1751 наказателни поста-
новления, с които са наложени глоби 
и имуществени санкции в размер на 
4 515 250 лв.  Извършените през 2013 г. 
от АДФИ финансови инспекции и провер-
ки са 478. Установени са нарушения в 
размер на 113 132 208 лв., за които са 
наложили административнонаказателна 
отговорност.

Към 31 декември 2013 г. са възложени 
333 финансови инспекции по постъпили 
сигнали и други искания, от които 276 
са приключили с доклади и 57 остават 
преходни за 2014 г. От 276 извънпланови 
финансови инспекции 126 са в общини, 13 
- в други разпоредители с общински бю-
джети, 14 - в министерства, 44 - в други 
разпоредители по държавния бюджет, 
28 - в търговски дружества с държав-
но участие в капитала, 13 - в търговски 
дружества с общинско участие в капи-
тала, и 38 - в други обекти.

През 2013 г. виновно причинените вреди са в размер на 38 163 518 лв.

14,9 млн. лв. се осигуряват на 51 финансово затруднени 
общини с решение на Министерския съвет. Мярката е част 
от поредицата стъпки на правителството за съживяване 
и стимулиране на бизнес средата в регионите. Очаквани-
те ефекти са намаляване на факторите и причините за 
натрупване на просрочени задължения от местните вла-
сти, подобряване на възможността им за приоритизиране 
и оптимизация на разходите. Средствата се осигуряват 
за сметка на предвидени разходи в централния бюджет.

Правителството предостави още имоти за изграж-
дането на първия научно-технологичен парк в България, 
като ги прехвърли от Министерството на отбраната 
към капитала на „София Тех Парк“ АД, управлявано от 
Министерството на икономиката и енергетиката. Те 
се намират в столичния район „Младост” и са с обща 
площ 39,2 дка, върху тях има 12 сгради. 

Паркът ще предоставя офис помещения за водещи 
иновативни компании, инкубатор за стимулиране съз-
даването на нови иновативни предприятия, услуги за 
малки и средни предприятия, обучителни програми, ла-
бораторно оборудване в подкрепа на приложни изслед-
вания от страна на бизнеса и научните работници.

Невена Картулева

Имоти – частна собственост, бяха отчуждени за 
изграждането на връзки при пресичането на автомаги-
страла „Струма” с пътя Петрич – Златарево и за строи-
телството на участъка от „Марица” между Оризово и Хар-
манли. Това стана с решение на кабинета при редовното 
му седмично заседание.

Имотите се намират в землищата на с. Марикостино-
во, община Петрич, на с. Ябълково, община Димитровград, 
на с. Поляново и гр. Харманли, община Харманли. Финанси-
рането на процедурата по отчуждаване се осигурява от 
Агенция „Пътна инфраструктура”.

Решенията на Министерския съвет могат да бъдат 
обжалвани в 14-дневен срок от съобщаването им на заин-
тересованите лица. 

Мирослав Еленков

„Топлотехническото саниране е 
опасно, ако се направи без конструк-
тивно укрепване на сградите.” Това 
заяви проф. д-р инж. Йордан Милев от 
Строителния факултет при УАСГ на 
международната конференция „Катас-
трофичните рискове в България – йе-
рархия на отговорността“. Форумът 
бе организиран от застрахователния 
портал ИНСМАРКЕТ. Медиен партньор 
на събитието бе вестник „Строител”. 
„През последните десетилетия се на-
блюдава тенденция за увеличаване на 
щетите от земетресения, която се 
обяснява с три главни фактора – ръст 
на човешките и материални ресурси в 
силно земетръсните райони, подценя-
ване на реалната опасност, както и 
липсата на ефективни научни реше-
ния за предсказване на бедствието и 
предлагане на сигурни методи за обез-
печаване на строителството“, добави 
проф. Милев.

„Прякото материално компенсира-
не на населението има своите силни 
страни. Предварително обаче трябва 
да се внедри тарифна система, съобра-
зена с консенсусна сеизмично рискова 
застрахователна карта“, обясни Кирил 
Киров – консултант по оценка на риска 
и определяне на PML и представител 
на Асоциация на българските застра-
хователи (АБЗ) на конференцията. 
„Този подход обаче има и слаба страна, 
а именно елемента задължителност в 
условията на ниските доходи на населе-

нието. В момента броят на полиците с 
включени клаузи „Природни бедствия” и 
„Земетресение” на физическите лица е 
крайно нисък“, поясни той. 

Застраховането срещу природни 
катастрофи е във фокуса на внимание-
то на ЕК. „Бедствията могат да имат 
трансгранични последици и потенциал-
но да застрашат цели райони в съседни 
държави“, заяви Лукаш Бортел – дирек-
тор по правни и политически въпроси в 
Дирекция „Вътрешен пазар и услуги” на 
EК. Дори когато разходите, причинени 
от големи бедствия, са съсредоточени 
в една област, ако за тях няма доста-
тъчно добро застрахователно покри-
тие, отделните държави членки може 
да понесат големи фискални тежести. 
Щетите за икономиката между 1980 г. 
и 2011 г., причинени от природните 
бедствия в цяла Европа, достигат 445 
млрд. евро по цени от 2011 г. 

„В ЕС се очертават два подхода за 
решаване на проблемите, свързани с 

катастрофичните рискове. Първият е 
смесеният, в който участват държава-
та и частните застрахователни ком-
пании. При него се наблюдават задъл-
жителност на застраховането срещу 
катастрофични рискове и засилено дър-
жавно участие в осъществяването на 
подобен вид застраховане“, подчерта 
Алфонсо Нахера Ибанес – заместник-
директор „Проучвания и международни 
отношения”, Катастрофична застра-
хователна програма на Испания. „Във 
Франция въпросът е решен чрез стан-
дартната имуществена застраховка, 
която включва покритие и на катас-
трофичните рискове“, обясни изпълни-
телният директор на BJD Reinsurance 
Consulting Богдан Думитреску. 

В рамките на събитието бе органи-
зирано учебно извеждане на гостите от 
залата при симулирано земетресение, 
както и демонстрация на първа долекар-
ска помощ, представена от доброволци 
от БЧК.

Снимка Денис Бучел

Емил Христов

Министърът на регионалното развитие Десислава 
Терзиева беше на работно посещение в Брюксел. Там тя 
дискутира с генералния директор на дирекцията „Регио-
нална и градска политика” в Европейската комисия Вал-
тер Дефа казуса с временно спрените плащания по някои 
проекти от Оперативна програма „Регионално развитие 
2007 – 2013”. Прекратеното финансиране е в резултат на 
открити недостатъци във функционирането на системи-
те за управление и контрол, установени при одитна мисия 
на Брюксел. Министър Терзиева заяви, че плащанията на 
всички бенефициенти по приоритетните оси „Регионална 
и местна достъпност“, „Местно развитие и сътрудни-
чество“ и „Техническа помощ“ на ОПРР продължават по 
план. По думите й са предприети бързи мерки за възста-
новяване на спрените средства по програмата. 
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Свилена Гражданска 

Проф. Братоев, преди дни 
Комисията за защита на конку-
ренцията отмени решението за 
откриване на  процедура за въз-
лагане на обществена поръчка за 
проектиране и строителство на 
част от третия метролъч. От 
антимонополния орган считат, 
че изискването  проектантите 
да имат 3-годишен опит на по-
добни обекти е необосновано и 
ограничава конкуренцията. Съ-
щевременно те атакуват и оп-
ита за изграждане на конструк-
ции на минимум 5000 м тунел по 
щитов метод. 

Законът трябва да се спазва, 
независимо дали има основание 
или не този, който обжалва про-
цедурата. Ще преценим дали ще 
атакуваме или не решението на 
КЗК.  Заради очакване на обжал-
ване започнахме процедурата за 
избор на изпълнител по-рано, тъй 
като в такива случаи търговете 
на подобни тежки и сложни обек-
ти протичат от половин до една 
година. Подготовката на голям по 
обем проект изисква провеждане-
то на редица  процедури, едната 
от които е тази за избор на из-
пълнители. Целта ни е, както през 
изминалия програмен период, след 
като бъде одобрена Оперативна 
програма „Транспорт и транспорт-
на инфраструктура“, да имаме 
готовност за внасяне в Европей-
ската комисия на изготвяната 
в момента апликационна форма 
с анализ ползи и разходи за кан-
дидатстване за финансиране на 
трасето. Предвиждаме реалните 
строителни дейности да започ-
нат през 2015 г. след приключване 
на всички необходими процедури. 

Ще обясня накратко за ос-
нованията ни за изискването за 
специфичен опит, които сме за-
ложили в тръжната процедура. 
Третата линия на метрото в Со-
фия се предвижда да бъде с най-
съвременни технически решения, 
прилагани през последните години, 
които спомагат за повишаване на 
безопасността на движение, ико-
номичната и ефективна  експло-
атация. Една от тези опции е 
възможността за автоматично 
управление на движението на вла-
ковете, втора - за прилагане на 
тунелни конструкции в сложни ге-
оложки и хидрогеоложки условия и 
други. Тези съвременни решения се 
използват на някои метрополите-
ни през последното десетилетие, 
а завършването на договорите за 
тяхното проектиране и строи-
телство е предимно през послед-
ните няколко години. Един конкре-
тен пример - линия 4 от метрото 
в Будапеща, оборудвана с някои от  
системите, предвиждани и на на-
шия трети лъч, е започната през 
2006 г., а завършването на дого-
ворите за нейното проектиране 
и строителство и въвеждането 
й в експлоатация стана в края на 
миналата година. Подобно е поло-
жението и на новите участъци от 
някои други метрополитени -  Бар-
селона, Лондон, Мюнхен.

Предвид големия обем работи 
по отделните части на обекта 
у нас, подготовката на проекти-
те по всичките 21 специалности, 
посочени в тръжните документи 
- трасе и релсов път, конструк-
ции, архитектура и огромно коли-

чество системи за управление и 
функциониране,  се извършва от 
големи проектантски колективи. 
Именно изхождайки от необходи-
мостта в някои от тези екипи 
да работят с най-съвременните 
технически решения, прилагани в 
последно време в аналогични видо-
ве метрополитени, сме изискали 
само по 7 от тях да има водещ 
проектант с нужния опит.

С оглед сложните геоложки, 
хидрогеоложки и планировъчни ус-
ловия  на третия лъч той е предви-
ден да се строи по най-подходящия 
за тези условия щитов метод с 
механизирана тунелопробивна ма-
шина с противоналягане в забоя 
и  съвременната конструкция на 
двупътния тунел от сглобяеми 
стоманобетонни сегменти. Прак-
тиката през последните години в 
Европа, където е използвана тази 
технология, показва, че тя позво-
лява извършването на строител-
ство почти без  характерните де-
фекти за изградените в оводнени 
почви по-стари типове тунелни 
конс трукции, изискващи послед-
ващи разходи за отстраняване на 
дефекти и значителни допълни-
телни инжекционни работи.

Характерно за приетата спе-
цифика на щитовия метод е това, 
че ще се наложи машината с общо 
тегло около 1600 т да навлиза и 
излиза общо 12 пъти в предва-
рително изградените части от 
станциите. При всяко подобно 
преминаване през конструкциите 
се изискват специални мерки по 
уплътняване. Освен това на две 
места новоизгражданите тунели 
на третата линия ще преминават 
непосредствено под действаща-
та линия на метрото – до МС „Ор-
лов мост” и до МС „НДК”, където 
се налага също прилагането на 
индивидуални технически реше-
ния с оглед избягване на аварийни 
ситуации.  

В допълнение на горното пове-
че от половината от дължината 
на трасето на участъка преми-
нава в непосредствена близост 
до р. Перловска и  р. Боянска и под 
големи градски колектори за от-
падни води. Всичко това изисква 
от изпълнителите да притежават 
значителен специфичен строите-
лен опит.

Според някои специалисти 
може да се използва нов авс-
трийски метод при изгражда-
нето на последната отсечка на 
трасето от третия метроучас-
тък.  

Технологията е много по-евти-
на, но за този участък е неприло-
жима.  При използването й поради 
открито чело на забоя може да 
се пробие колекторът, който е 
отгоре, или да навлезе вода от  р. 
Перловска или р. Боянска, което ще 
доведе до негативни последици, в 
т.ч. и за работниците, които го 
изграждат. Поради тези особено-
сти новият австрийски метод не 
се прилага в подобни сложни гео-
ложки условия при строителство 
на тунели със значителни дължи-
ни, какъвто  е нашият, при наличие 
на сгради и съоръжения в зоната 
на изграждане. За да се спрем на 
щитовия метод, сме минали през 
изработване на проект от избра-
на с открита обществена поръч-
ка опитна проектантска фирма 
-  „Метропроект – Прага“, обсъж-

дане и приемане на тази техноло-
гия на няколко експертни съвета, 
а тръжна процедура не може да се 
обяви без конкретен проект. 

Ако беше приет новият ав-
стрийски метод (НАТМ) за изграж-
дането на участъка, то това оз-
начава, че почти по цялото трасе 
щяхме да сме в аварийно положе-
ние. Има примери за прилагането 
на тази технология на значително 
по-къси тунели в близки инженер-
но-геоложки условия, което е дове-
ло до сериозни материални щети, 
повреди на сгради и съоръжения и 
дори до човешки жертви.  Поради 
пробив на реката над метрото 
във вече изградения тунел пре-
ди години в Прага стана голяма 
авария. Линията бе изведена от 
строя за продължителен период 
от време. Бяха направени огром ни 
разходи за отстраняване на после-
диците. 

Имайки предвид горното и 
особеностите на трасето, за 
тръжната процедура на централ-
ния участък на линия 3 на нашата 
подземна железница  НАТМ не е 
приложим и е опасен в случая.

За да приключим тази тема, 
следва да се вземе под внимание, 
че строителството на метрото 
не е играчка. Не може фирма, която 
няма направен един метър от по-
добно сложно и отговорно съоръ-
жение, предназначено да обслужва 
стотици хиляди пътници дневно, 
да иска граничеща с абсурд промя-
на на основна част от проекта с 
неприложим и опасен в конкретния 
случай за целостта на обекта и 
разположените в близост сгради 
строителен метод. Това просто 
е несериозно.   

         
Как ще се подобри транс-

портната ситуация в София 
след пускането на третия ме-
тролъч през 2018 г.?

По него само за 10 минути 
столичани ще стигат от кв. „Овча 
купел”, кв. „.Хаджи Димитър” и жк 
„Левски” до центъра на столица-
та. Третата линия ще свързва 
„Ботевградско шосе” с „Овча ку-
пел” и Околовръстното. Данните 
от анализите показват, че по нея 
ще се возят над 170 000 столича-
ни дневно. Така след цялостното 
й завършване близо 570 000 души 
ще ползват метрото всеки ден. 

През 2018 г. подземната желез-
ница ще има 57 км дължина с 54 
станции и ще обслужва над 50% 
от пътниците в градския транс-
порт в столицата.  То ще покрива 
основната част от територията 
на София. Очаква се след пуска-
нето и на третия лъч вредните 
газове значително да намалеят. 
Трафикът по софийските улици 
ще спадне с 35%, а колите ще са 
с една четвърт по-малко. Годишно 
метрото ще отчита над 200 млн. 
пътувания.

Не трябва да забравяме, че 
освен изграждането на метрото,  
ние обновяваме и прилежащата 
инфраструктура. Ще ремонти-
раме и булевардите „Владимир 
Вазов”, и  „Линкълн”, освен това 
ул. „Житница” ще минава под бул. 
„Цар Борис III”.  На първата и на по-
следната спирка ще има надземни 
паркинги за по 1200 автомобила, 
буферни автогари и др.

Какво се случва с разшире-
нието на подземната железница 
до „Слатина”? 

Проучването за трасето мина 
на експертен съвет. Разклонение-
то на третия лъч на метрото в 
столицата ще преминава през  
жк „Слатина” от ул. „Шипка” под 
ул. „Гео Милев”. Оттам ще стиг-
не до зала „Фестивална” и през 
жк „Слатина” ще излезе на бул. 
„Асен Йорданов”. Разположението 
на останалите станции  ще се 
решава след допълнително про-
учване. Един от вариантите, над 
които работят експертите, е 
трасето да продължи покрай зала 
„Арена Армеец”, да излезе на бул. 
„Цариградско шосе” и да стигне до 
Окръжна болница. В този случай 
спирките ще са 6 и ще са под зе-
мята, а трасето ще е дълго общо 
6 км.  Необходимо е да се прогнози-
ра натоварването на отсечката 
с пътници и да се направи съот-
ветната транспортна и  техни-
ко-икономическа обосновка. Ако 
с тези проучвания се докаже по-
требността от това отклонение, 
ще започ не търсене на финансира-
не. След като се изгради третият 
лъч на метрото, ще работим и за 
по-нататъшните му разширения, 
от които столицата има потреб-
ност, в т.ч. отклонението към 
„Слатина“. 

На последния Комитет за на-
блюдение на Оперативната про-
грама „Транспорт 2007 - 2013 г.” 
вие отчетохте изпълнението 
по проекта за изграждане на ме-
трото. Докъде стигна строи-
телството на отклоненията на 
първата линия?

Искам да подчертая, че поло-
вината от всички пътувания с 
метрото са по новите участъци, 
изградени със средства от ОПТ, 
които открихме преди две годи-
ни. Общият физически напредък 
по двете отсечки на подземната 
железница от бул. „Цариградско 
шосе” до летище София и от „Мла-
дост“ 1 до Бизнес парка в „Мла-
дост“ 4, които се изграждат към 
момента, е между 50 - 60%, като 
се очаква строителството да 
приключи през април 2015 г.  След 
една година връзката на метрото 
с Терминал 2 на летище София и 
с Бизнес парка в жк „Младост“ 4 
ще е готова и нови около 90 хил. 
души ще могат да ползват еже-
дневно най-модерния обществен 
транспорт. Метрото е един от 
най-успешните европейски про-
екти, реализирани в България. 
Заедно със строителството на 
двете отклонения тази есен се 
очаква да бъдат завършени около 
четири километра нови булeвар-
ди в жк „Дружба“ и жк „Младост“: 
бул. „Александър Малинов“ - от бул. 
„Андрей Сахаров“ до Околовръст-
ното; бул. „Кръстьо Пастухов“ в кв 
„Дружба" - от бул. „Искърско шосе“ 
до ул. „Списаревски"; ул. „Обиколна" 
в „Дружба“ 2.

С какво ще се различават  
двете отсечки в сравнение с 
тези, които в момента са в екс-
плоатация?

Седемте нови станции – 4 до 
летището и 3 до кв. „Младост” 4, 
ще имат  различен вид от своите 
предшественички в София. Напри-
мер на тази на летището, предвид 
наличието на дневна светлина, ще 
има обзавеждане с 4 огромни сак-
сии с вечнозелени дървета. Освен 
това трябва да отчетем и фак та, 
че на нея ще се качват и слизат 
и много чужденци. Естетическа-
та атмосфера в метрото би ги 
впечатлила и би им създала едно 
добро първо впечатление за стра-
ната ни. 

Проф. д-р инж. Стоян Братоев, изпълнителен директор на „Метрополитен“ ЕАД: 

Снимка Денис Бучел
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И все пак не всичко около път-
ниците ще бъде зелено, тъй като 
има предложение станциите да 
бъдат решени в лилаво. На спирки-
те на бул. „Искърско шосе” (МС 21) 
и  жк „Дружба“ (МС 20) оформле-
нието ще бъде съответно в лила-
ви тонове и със зелени закалени 
стъкла по стените с променящ се 
цвят от светло- към тъмнозеле-
но от центъра към изходите на 
станцията на бул. „Цветан Лаза-
ров“. 

Станция 14 в жк „Младост“ ще 
има дизайн на стените, наподобя-
ващ гора, който се явява контра-
пункт на плътната градска за-
стройка. Несъмнено тези спирки 
няма да се свързват с неприятен 
престой и досадно чакане. Доста-
тъчно е да отворите  сетивата 
си и да поемате от красотата, 
естетиката и уюта на всичко 
наоколо.

 
Жителите на кв. „Дружба“ 

искат по-лесен достъп до ме-
троспирката на бул. „Цариград-
ско шосе“. 

Да, и затова сме заложи-
ли изграждането на пешеходен 
тунел от жк  „Дружба“ до вхо-
да на  станцията. Той започ-
ва приблизително от средата 
на жилищния микрорайон на жк 
„Дружба“ 2, разположен западно 
от  бул. „Копенхаген“. В горния 
край на тунела при връзката му 
с метростанция „Цариградско 
шосе” има предвидени два асан-
сьора с капацитет по 15 пътни-
ци всеки и стълба. Изборът на 
изпълнител чрез открита об-
ществена поръчка е приключил 
и предстои подписването на до-
говор за строителство. Срокът 
за реализация е 8 месеца, като 
е предвидено тази пешеходна 
връзка да бъде завършена заедно 
с участъка до летището - през 
април 2015 г.  

Кога ще започне изгражда-
нето на отсечката до „Хладил-
ника”? 

Планирано бе първата копка 
да е през април т.г., но след под-
робен анализ на съществуващата 
ситуация и застъпването с друг 
проект с общоградско значение 
на територията на район „Лозе-
нец” – кръстовището на две нива 
при Семинарията, решихме да 
стартираме през юли, след като 
приключи работата по естакада-
та. Забавянето ни е с цел да се 
ограничат зад ръстванията. Про-
дължението на втория метролъч 
предвижда  една нова станция – 
южно от  кръстовището на бул. 
„Черни връх" с ул. „Сребърна", като 
тя има четири  изхода на кръсто-
вището на бул. „Черни връх” и ул.  
„Хенрик Ибсен", а други два из-
лизат на бул. „Тодор Каблешков". 
Дължината на новото трасе е 
1,3 км. Проучването показва, че 
предвид наличието на над 90 жил. 
блока и значителен брой админи-
стративни, търговски и други 
сгради в района на станцията, тя 
ще бъде една от най-натоварени-
те от втората линия с прогнозен 
поток над 25 хил. пътници дневно. 
Изграждането ще отнеме 22 ме-
сеца от момента на неговото за-
почване. Това означава, че 2016 г. 
софиянци ще могат да стигат до 
„Хладилника” с подземната желез-
ница.

Метрото е най-екологичният 
градски транспорт... 

Безспорни са ползите от раз-
витието на подземната железни-
ца. С пускането в експлоатация 
на всеки нов участък на метрото 
поради по-бързото  му придвиж-
ване многобройните пътници ще 
икономисват значителна част от 
времето си в градския транспорт. 

Другата екологична и соци-
ална полза е намаленият трафик 
на коли и в резултат на това по-
малкото замърсяване на въздуха. 
Приносът на проекта по този по-
казател е над 35 хил. тона вредни 
вещества годишно по-малко във 

въздуха на града. Само с въвежда-
нето в експлоатация на втората 
линия на метрото в София се дви-
жат над 21 хил. автомобила днев-
но по-малко по улиците на сто-
лицата. Към тези ефекти могат 
да се добавят още  намалението 
на пътно-транспортните произ-
шествия, свързани с облекчения 
трафик, подобряването на услови-
ята на живот и на статута на ра-
йоните  покрай метрото и други.  

Не само това. Новите модер-
ни влакове на софийското метро 
произвеждат ток за около 120 
хил. лв. на месец.  Това е последно 
поколение подвижен състав – ця-
лата силова електроника и дви-
гателите са Hitachi, а купето от 
неръждаема стомана е производ-
ство  на „Метровагонмаш”. Кога-
то влаковете са в спирачен режим 
на работа или в движение по инер-
ция, двигателите се превръщат 
в генератори и произвеждат ток, 
който се връща в енергосистема-
та на метрото и се консумира от 
другите мот риси. С доставените 
10 нови влака в началото на тази 
година е обезпечено с подвижен 
състав и извършваното разшире-
ние до летището и Бизнес парка. 
През пролетта на следващата 
година, когато ще бъдат откри-
ти строящите се сега две от-
сечки на подземната железница 
до летището и до Бизнес парка в 
„Младост”,  ще се намали интер-
валът на движение на влакчетата 
по двете линии, като по първата 
той ще достигне 2,5 минути в пи-
ковите часове. 

Научиха ли се българските 
фирми да изграждат метро? 

 До 2003 г. строителството 
на първия участък на нашето ме-
тро – западния радиус на първа-
та линия, е извършвано само от 
две компании – бившите общин-
ски „Метрострой“ и „Инж строй“, 
разбира се, със специализирани 
подизпълнители по някои части. 
През последното десетилетие  
се появиха нови фирми със значи-
телен капацитет, които посте-

пенно набраха необходимия опит. 
Естествено в процеса на изпъл-
нение на отделните участъци от 
метрото те имаха непрекъсната-
та експертна помощ от специа-
листите на „Метрополитен“ ЕАД, 
която продължаваме да оказваме. 
Сега около 8 - 10 и повече българ-
ски фирми имат опит и могат да 
се ангажират както със строи-
телството на новите станции и 
тунели, така и с изпълнението на 
сложните системи за управление 
и функциониране на подземната 
железница. Показателен за това е 
фактът, че по-голямата част от 
втората линия и всички разшире-

ния на първата линия на метрото 
са извършвани от родни фирми. Ня-
кои от тях са работили и продъл-
жават да работят на аналогични 
обекти и в други страни.    

Така че можем смело да кажем, 
че значителен брой български 
компании вече имат необходимия 
опит и капацитет за строител-
ството на метро.

Какви са най-често срещани 
трудности при изграждането на 
подземната железница? 

Трудностите, с които се 
сблъскваме, се дължат на разноо-
бразните и сложни условия, в кои-
то се извършва неговото стро-
ителство, наличието на обилни 
подземни води над нивата, където 
се разполагат тунелите и стан-
циите, и други. 

Предизвикателство за нас 
беше изграждането на двупът-
ните  тунели на втората линия 
по щитов метод в слаби силно 
оводнени почви. Това наложи да се 
приложи най-съвременната техно-
логия - щит с противоналягане в 
забоя, при която по време на ця-
лото строителство се поддържа 
по-голямо от хидростатичното 
налягане в почвите на нивото на 
дъното на съоръжението. Голямо 
предизвикателство беше изграж-
дането на МС „Сердика“ от вто-
рата линия. Там поради разкри-

Десислава Бакърджиева

През октомври ще започне изпитването на тунелите в участъ-
ка бул. „Цариградско шосе“ – жк „Дружба“ – летище София, които се 
реализират по етап 3 от проекта за разширението на първия диа-
метър на метрото. Това съобщи кметът на София Йорданка Фан-
дъкова по време на инспекция на строителството на подземната 
железница в участъка на метростанция 21. По думите й изгражда-
нето се движи по график. Изпълнени са тунелите, по-голямата част 
от естакадите и основната част от конструкциите на спирките. 
Започната е работа по релсовите пътища, от които са завършени 
1500 м. Вече са в ход и вътрешните архитектурно-строителни ра-
боти, монтажът на оборудването и оформлението на станциите. 
„Надземните дейности по бул. „Кръстьо Пастухов” над метрото са 
на финален етап. Реконструирани са инженерните мрежи, напълно 
е обновена пътната настилка и тротоарите. Бул. „Кръстьо Пасту-
хов” ще бъде изцяло готов до 1 септември. Предстои започването 
на пътни работи по ул. „Обиколна”, посочи Фандъкова.

Очаква се линията от бул. „Цариградско шосе” до летище София 
да бъде открита през април 2015 г. „Тогава ще заработи и други-
ят строящ се участък – от жк „Младост 1” до бизнес парка в жк 
„Младост 4”, който е изпълнен на 55%. Там също са изградени ос-
новните конструкции. В момента се работи по релсовите пътища, 
вътрешните конструкции, архитектурното оформление и монтажа 
на оборудването. Строителството по бул. „Александър Малинов” 
ще приключи до края на октомври”, допълни кметът на София Йор-
данка Фандъкова.

тата значителна археология над 
станцията се наложи промяна на 
проекта и строителството на 
спирката да се извърши тунелно 
по модифициран нов австрийски 
метод. За целта между укрепва-
щите шлицови стени, върху които 
е монтирана покривната плоча под 
бул. „Мария  Луиза“,  изградих ме 
тунел  с широчина 21 м и височина 
16 м на части. 

Какви проблеми има по рабо-
тещата част на метрото?

В този труден 24-часов процес 
се поддържа и се ремонтира зна-
чително по обем и сложност обо-
рудване, в т.ч. самите станции, 
съоръженията на енергетиката, 
транспортната автоматика, 
диспечерското управление, кому-
никационните системи, ескала-
тори и асансьори и много други. 
Специално място има депото по 
ремонта и обслужването на вла-
ковете. За осигуряване на условия 
за извършване на големите т.нар. 
подемни ремонти през 2013 г. чрез 
финансиране от ОП  „Транспорт” 
завършихме строителството и 
оборудването на корпус. Така че 
проблеми и работа има достатъч-
но, но затова е експлоатационни-
ят персонал и той изпълнява тези 
си функции съгласно действащите 
в „Метрополитен“ ЕАД правилници 
и инструкции. 

Разкажете ни за идеята за 
театър в метрото и каква роля 
ще играе то, ако изберат  София 
да стане Европейска столица на 
културата.

С решение на СОС едно от 
помещенията на МС „Джеймс Ба-
учер”, което първоначално беше 
предвидено за търговски обекти, 
се предостави на Съюза на арти-
стите за обособяване на театър. 
В момента те извършват необхо-
димите проектни работи и пред-
стои да оборудват  помещение-
то. Удобното в случая е това, че 
пространството е разположено 
извън платената част - в подле-
за на метростанцията, т.е. няма 
нужда да се взима билет, за да 
стигнеш до него. Едновременно 
с това обаче до мястото може 
бързо да се достигне от всички 
точки на града, където има под-
земна железница.

Предвиждаме разкритата от 
нас археология при строителство-
то на метрото заедно с Минис-
терството на културата да я екс-
понираме в един мащабен античен 
комплекс. На някои метростанции 
периодично се провеждат различ-
ни културни мероприятия, изложби 
и др. Например в момента на МС 
„Софийски университет” има из-
ложба на фотоси на наши писате-
ли. Преди това имаше табла със 
стихове на световни поети и др. 
Предстои в едно от помещения-
та до входа  на МС „Сердика“ да се 
обособи културно-информационен 
център на Столичната община и 
т.н.

   
Колко често използвате  

метрото? 
Сравнително често, което 

не е много добре, защото освен 
инспекциите, които правим по 
действащите участъци по раз-
лични причини, правя неволна про-
верка и като редови пътник. Слу-
жителите го знаят, тъй като на 
мониторите на метростанциите 
те ме виждат, но това, надявам 
се, ги стимулира още по-добре да 
си вършат работата.
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Държавата и браншът трябва  
да търсят общо решение за излизане 
от кризата

Емил Христов
Ренета Николова

Камарата на строителите 
в България ще инициира сре-
ща с Националното сдруже-
ние на общините в България 
(НСОРБ), на която да се об-
съдят проблемите със спре-
ните средства по оператив-
ните програми. Това решение 
бе взето от членовете на 
разширения Управителен съ-
вет на КСБ на заседание в  
Бургас. 

Общото мнение на при-
състващите  бе,  че  КСБ 
трябва да потърси решение 
на казуса час по-скоро, за да 
не страдат строителните 
фирми. „Камарата на строи-
телите в България, местни-
те власти и държавните ин-
ституции заедно трябва да 
търсят всички инструменти, 
които могат да ускорят про-
цеса за възстановяване на 
спрените фондове“, обобщи 
председателят на УС на КСБ 
инж. Светослав Глосов.  Спо-
ред него основните притесне-
ния са свързани със спрените 
средства по ОПОС и ОПРР, 
което се отразява изключи-
телно негативно върху бран-
ша. По време на разширения 
Управителен съвет бе взето 
решението темата да бъде 
поставена и пред Европейска-
та федерация на строителна-
та индустрия (FIEC).

„Важно е да се отбележи, 
че дори да ни спрат парите, 
според договорите ние сме 
длъжни да изпълним проекта 
с наши средства. Отговор-
ността си остава на държа-

вата, общините и фирмите. 
Трябва да се зададе въпрос 
на институциите какво ще 
предприемат, за да могат 
фирмите да си получат пари-
те“, това каза изпълнител-
ният директор на КСБ инж. 
Иван Бойков. Той припомни, че 

в момента в много общини не 
се изплащат дейностите по 
обектите и вече има строи-
тели, които са заплашени от 
фалит. „Държавата пакетно 
трябва да договори с Брюксел 
увеличаване на сроковете за 
приключване на обектите по 

ОПОС. Камарата трябва да е 
инициатор на диалога за удъл-
жаване на  финансирането им. 
Категорично съм съгласен, че 
КСБ трябва да мисли и за иде-
ята да има свой представи-
тел в Брюксел“, заяви от своя 
страна Андрей Цеков, зам.-
председател на УС на КСБ. 

Специален гост на съби-
тието беше  зам.-кметът по 
устройство на територията 
и строителството в община 
Бургас Костадин Марков. Той 

заяви, че местната админис-
трация има много добро съ-
трудничество с Камарата на 
строителите и с областното 
представителство. „Имаме 
редица допирни точки и смя-
там, че може да се работи 
съвместно  в насока за промя-
на на  някои от най-важните 
закони,  свързани със строи-
телството, като  ЗУТ, ЗОП и 
Закона за устройство на Чер-
номорското крайбрежие. От-
ворени сме за всякакви срещи 
и с удоволствие взаимодейст-
ваме с Камарата“, добави още 
Марков.

По време на Управител-
ния съвет думата взе и зам.-
председателят на КСБ Пламен 
Иванов, който представи под-

робен анализ за изминалите 5 
години на проекта „Аз мога да 
строя“. Той акцентира върху 
успехите на инициативата, 
като подчерта, че през по-
следните няколко години тя 
е успяла да обедини и голяма 

Мнението ми е, че бран-
шът и държавата не реагира-
ха адекватно на това, което 

се случи с еврофондовете. 
Проблемите започнаха 
още през миналия ноем-
ври с ОП „Околна среда“. 
Имахме много време да се 
подготвим, но се забавих-
ме. Управляващите не ре-
агираха своевременно и не 
потърсиха помощ от нас. 
Ние пък от своя страна не 
предложихме съдействие 
на държавата. В момен-

та сме в ситуацията от 7 
месеца да няма средства по 
тези програми. Браншът не 

пита държавата какви мерки 
се предприемат, а тя не дава 
ясна информация какво прави, 
за да реши проблема. Това не 
може да продължава. Камара-
та трябва да излезе с ясна 
позиция. 

Що се отнася до тема-
та с „Южен поток“, мога 
да кажа, че е в интерес на 
страната да има подобна 
инвестиция. Проектът е 
приветстван от строител-
ните фирми и ще помогне 
много на бранша. 

Андрей Цеков, зам.-председател на УС на КСБ: Инж. Владимир Вутов, член на УС на КСБ: 

Взехме изключително важно решение, 
което касае въпроса със спрените сред-
ства от ЕС. Налага се задължително да 
предприемем мерки, защото проблемите 
се засилват, а от ситуацията страдат 
най-вече  строителите. Темата  е изклю-
чително сериозна и сме длъжни да работим 
за решаването на този казус час по-скоро. 
Държавата също трябва да се намеси и 
съвместно с бранша да  намерим решение, 
за да не рефлектират проблемите върху 
строителните фирми.

Председателят на Камарата инж. Глосов постави на вниманието на съвета 
и актуалната  тема за изграждането на газопровода „Южен поток“

Трябва да се зададе въпрос 
на институциите какво ще 

предприемат, за да могат фирмите 
да си получат средствата“,  

това каза изп. директор  
на КСБ инж. Иван Бойков

Почетният председател на КСБ 
инж. Симеон Пешов и членовете на 

УС Евтим Янев и Атанас Кирилов 
подкрепиха идеята за по-активни 

действия на Камарата във връзка 
със спрените фондове пред 

компетентните институции  
в Брюксел 
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част от професионалните 
общности. „Ние сме загриже-
ни за децата и тяхното бъ-
деще. За 5 сезона в проекта 
участие взеха 780 ученици“, 
каза  Иванов. Той представи 
пред членовете на УС специ-
ално изготвен филм за финала 
на конкурса през 2014 г. 

„През годините успяхме да 
спечелим много приятели на 
проекта.  Постигнахме раз-
познаваемост“, допълни още 
Пламен Иванов и изрази  за-
доволството си от трайната 
тенденция на свиване на раз-
ходите и увеличаване на пе-
риметъра на работа. Според 
него са се завишили и крите-
риите за участие. 

В анализа си той запозна 
присъстващите с плана да 
бъде реализиран и спечелили-
ят първо място проект по „Аз 
мога да строя“. Строител-
ството му ще започне още 
тази година. Проектът пред-
ставлява многофункционална 
сграда - павилион, управлявана 

от учениците. Випуските ще 
си предават ключа от нея и 
ще я ползват за изложби, се-
минари, балове и срещи със 
строителите ветерани. „Про-
дължението на идеята е обща 
грижа – и на общините, и на 
бранша, но съм сигурен, че ще 
успеем“, каза Иванов. На засе-
данието на разширения УС на 
КСБ беше гласуван и бюдже-
тът на програмата.

Председателят на Камара-
та инж. Глосов постави на вни-
манието на съвета и актуал-
ната  тема за изграждането 
на газопровода „Южен поток“. 
Той подчерта, че проектът е 
приоритетен за Южна Европа 
и е по-добре България да из-
влече ползите от него, които 
ще са дългосрочни. „Важното 

е, че освен основните 5 фир-
ми, като подизпълнители са  
привлечени още над 80 малки 
и средни дружес тва, които 
са главно от региона на Се-
верна България – там, където 
ще минава трасето на „Южен 
поток“. Ще бъде осигурена за-
етост на  над 5500 български 
строители и специалисти и 
затова проектът е желан от 

бранша и се надяваме той да 
бъде осъществен. Български 
компании ще изпълняват над 
50% от дейностите“, каза 
още Глосов. Той изтъкна, че 

благодарение на ангажира-
ността на български фирми 
в строителството на „Южен 
поток“ страната ни ще може 
да запази квалифицирания си 
персонал. Общото мнение на 
присъстващите на разшире-

ния УС бе, че строителство-
то му е важно за България. 

На заседанието в Бургас 
инж. Глосов каза още, че в Ка-
марата има писмо от минис-
търа на регионалното раз-
витие Десислава Терзиева, в 

което тя информира, че е по-
лучила становището на бран-
шовата организация относно 
лот 3 на АМ „Струма“ и го е 
изпратила до отговарящите 
европейски органи.

Беше съобщена и бройка-
та на редовните членове на 
Камарата към средата на 
2014 г. В момента в КСБ чле-
нуват 1374  фирми,  10 сдру-
жения и 16 учебни заведения. 
С тях общата бройка е 1400. 
От областните представи-
телства постъпиха и пред-
ложения да бъдат приети за 
членове 11 нови фирми. 

Разширеният УС реши, че 
следващото заседание ще 
бъде през септември във Ва-
рна, а Велико Търново ще бъде 
домакин на Общото събрание 
на организацията в началото 
на ноември т.г.

Радвам се, че Камарата 
съвместно взе  добри решения 
за защита на интересите на 

членовете си. Това означава, 
че  КСБ се отнася съвестно 
към проблемите на фирмите. В 
момента са спрени много обек-
ти. Ще дам пример с водните 
цикли. Градовете останаха раз-
копани, което поражда недовол-
ство у гражданите, а фирмите 
остават с недовършена рабо-
та. Трябва да се търси начин 
държавата да помогне и да се 
намерят средства за приключ-
ването на тези обекти. Ние не 
можем да спрем поетите си 
задължения, но нямаме възмож-

ност и да ги продължим. Като 
цяло фирмите са поставени в 
една патова ситуация, която 
не е в услуга на никого. Нещата 
наистина са много сериозни, за-
щото вече говорим за оцелява-
нето на българския строителен 
бранш. 

Друго много важно нещо, кое-
то УС направи, бе да гласуваме 
бюджета на програмата „Аз 
мога да строя“. Много е важно 
да се подпомагат младите хора, 
които искат и имат желанието 
да се развиват в този бранш.

Валентин Николов,  
председател на Контролния съвет на КСБ: 

Николина Василева,   
председател на ОП  на КСБ - Монтанта: 

Въпросите, които обсъдих-
ме по време на разширения УС, 
бяха много сериозни. Те касаят 

на първо място държавата, но в 
частност имат много сериозно 
отношение към членовете на 
Камарата и всички строители. В 
този ред на мисли КСБ трябва да 
вземе съответно отношение по 
всяка една от наболелите теми. 
Смятам, че тенденцията, която 
се очерта, че КСБ трябва да има 
по-активна позиция по въпроси-
те, касаещи еврофондовете, е 
изключително правилна. Привет-
ствам идеята да бъде организи-
рана  среща с НСОРБ. Казано с 
други думи - помогни си сам, за 
да ти помогнат и другите. 

Специален гост  
на събитието беше 
зам.-кметът  
по устройство  
на територията  
и строителството 
в община Бургас 
Костадин Марков

Управителният съвет на КСБ прие единодушно решението за организиране 
на спешна среща с НСОРБ

Снимки Денис Бучел

Председателят на Комисията 
по професионална етика инж. 
Николай Таков също взе участие в 
заседанието на разширения УС
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НАЦИОНАЛЕН  КЛУБ НА СТРОИТЕЛИТЕ ВЕТЕРАНИ
СОФИЯ, УЛ. „МИХАИЛ ТЕНЕВ” № 6 

Инж. Нина Узунова, 
експерт звено 
„Регистър“, Сливен

Учениците от Сливен-
ската професионална гим-
назия по строителство 
и геодезия „Арх. Георги 
Козаров“  Дончо Тодоров 
и Веселин Желязков ста-
наха четвърти на меж-
дународното състезание 
по сухо строителство на 
„Кнауф“. То се проведе в 
Прага от 3 до 6 юни.  Пра-
вото да преборят силите 
си с участници от 17 дър-
жави дванадесетокласни-
ците от Сливен получиха 
съвсем закономерно след 
категоричната им победа 
в Националното състеза-

ние „Най-добър млад стро-
ител”, дисциплина „Сухо 
строителство“.  

Постижението си мом-
четата отдават както 
на собствената си упори-
тост, труд и амбиция да 
бъдат най-добри измежду 
съучениците си, така и на 
усилията на своя учител по 
професионална подготовка 
– Динко Динев. Неговото 
умение да провокира кре-
ативността и желанието 
за победа у възпитаниците 
си следва трайна и продъл-
жителна тенденция, тъй 
като СПГСГ „Арх. Георги 
Козаров“ изпраща на меж-
дународно състезание по 
сухо строителство свои 
ученици за четвърти път.

Инж. Стефан Карчев,
главен експерт в секция 
„Пътна инфраструктура” 
към КСБ

През 2011 г. Камарата на строи-
телите в България подписа Европей-
ската харта за пътна безопасност. 
Оттогава браншовата организация 
участва активно в програмите и 
мероприятията, свързани с темата. 
Една от инициативите през май бе 
международната конференция „Полз-
ватели на пътя в безопасност”. Тя 
бе организирана от Института за 
изследвания, образование и развитие 
„Отворена младеж“ по проект „Пътна 
безопасност в регионите на Югоиз-
точна Европа”. Форумът се прове-
де в Университета за национално и 
световно стопанство. В него взе-
ха участие експерти от България, 
Гърция, Румъния, Италия, Словения, 
Унгария, Полша и Словакия. Преди на-
чалото му те имаха възможност да 
се запознаят с високи технологии, 
допринасящи с превантивни пос-
лания за по-безопасно и екологично 
участие в движението по пътищата. 
Конференцията бе открита от Да-
ниел Ванков – зам.-директор на Ин-
ститута за изследвания, образова-
ние и развитие „Отворена младеж”. 
Приветствие произнесе и Алберто 
Милоти – секретар на Агенцията за 
транспорт и логистика в Източна 
Ломбардия (ALOT), Италия. Комисар 
Антон Антонов – началник-отдел 
„Пътна полиция” към МВР, заяви, че 
една от основните задачи, които 
стоят за решение пред обществото, 
е как да се предпазят участниците 
в движението от пътнотранспорт-
ни произшествия (ПТП). Инж. Дончо 
Атанасов – член на Управителния 
съвет на Агенция „Пътна инфра-
структура“, подчерта значението 
на пътната безопасност при проек-

тирането, изпълнението 
и поддържането на тра-
сетата в България.

Проф. д-р инж. Румен 
Миланов от катедра 
„Пътища” към УАСГ – Со-
фия, обясни, че при проведените на-
блюдения за поведението на пътя е 
установено влиянието на обстанов-
ката и резервите за подобряването 
на безопасността по отношение на 
трите основни елемента – човек – 
автомобил – трасе. Според него ва-
жни фактори, които влияят на усло-
вията, са управленските – органите 
на властта, правните – нормативна 
база, глоби, санкции и други мерки, 
социално-икономическите – цена на 
горивата, ремонти и услуги по под-
дръжката на МПС, техническите и 
спешната медицинска помощ.

Статистиката показва пик на 
загиналите у нас при ПТП през 1991 г. 
– 1567 души, докато броят им през 
2013 г. е 601. В тази посока усилията 
ще бъдат насочени тази цифра да 
падне под 400 за периода до 2020 г. 

По думите на инж. Румен Миланов 
е необходима добра инфраструктура, 
което ще намали катастрофите по 
пътищата на страната. За целта 
трябва да се направи и одит на тра-
сетата у нас. 

Особен интерес предизвика лек-
цията на проф. П. Липер от Словения 
на тема „Дизайн на пътя за възраст-
ни шофьори (водачи над 65 г.)“. Според 
статистиката в Словения има около 
7000 жители над 90 г. възраст, като 
441 имат валидни лицензи за правоуп-
равление на МПС. Правителството 
е изготвило специална програма за 
поощрение и облекчаване на тяхното 
участие в движението. За целта се 
предвижда да се въведат редица до-
пълнителни мерки, като уширение на 
участъци, предшестващи ляв завой, 
с около 1,50 м, при ограничена види-

мост – разширение на лентата за 
движение с 1,5 – 2,0 м, допълнителни 
предупредителни знаци пред кръсто-
вища или други препятствия и ясно 
обозначение на еднопосочните тра-
сета. Ще се изградят кръгови кръс-
товища на по-тежките отсечки. Ще 
се поставят рефлекторни светофа-
ри, термопластична хоризонтална 
маркировка и настилки с грапавини 
за разтърсващ ефект. 

По време на дискусията бе пред-
ставен и документът „Пътна безо-
пасност в регионите на Югоизточ-
на Европа” (Road safety in South East 
European regions - ROSEE). В него се 
посочва, че в тази част на Стария 
континент нараняванията и смърт-
ните случаи вследствие на ПТП са 
причина за високи социални и ико-
номически загуби. Според изготви-
лите документа това забавя раз-
витието на Югоизточна Европа и 
изисква незабавни мерки за пости-
гане на заложеното ниво за пътна 
безопасност през 2020 г. Целта на 
ROSEE е да насърчи и подобри ко-
ординацията в планирането и екс-
плоатацията на пътните мрежи, да 
повиши равнището на безопасност 
на движението и достъпността на 
отсечките. 

Участниците във форума се до-
говориха да се изготвят препоръки 
за подобряване на пътната безопас-
ност в региона. Такива ще се разра-
ботят поотделно за всеки един от 
трите стълба на проекта – законо-
дателство за безопасност, полити-
ка и институционален капацитет и 
пътна инфраструктура и поведение 
на участниците в движението.

Петя Иванова, ПГСА – Пазарджик

„Чиста Европа чрез зелени енергии” бе темата на 
проекта на ученици от Професионалната гимназия 
по строителство и архитектура в Пазарджик. Иде-
ята им бе реализирана в Центъра за професионално 
обучение по устойчиво строителство в Котбус, Гер-
мания. Възпитаниците на пазарджишкото училище 
бяха на посещение там по програмата „Леонардо да 
Винчи” на Европейския съюз.

Гимназистите успяха да придобият нови знания 
за енергийно ефективно строителство и да задъл-
бочат наученото досега в тази област. Главни теми 
на обучението бяха възобновяемите енергии и ино-
вативните системи за отопление и оборудване на 
сгради. Освен това те са имали възможността да 
се запознаят и с историята на Котбус и са посетили 
Берлин, Потсдам и Дрезден. 

Мария Желева, експерт 
„Международна дейност 
и управление на проекти“ 
към КСБ

Редовният конгрес на Европей-
ската федерация на строителната 
индустрия (FIEC) – най-големият 
форум на строителния бранш на 
Стария континент за 2014 г., ще 
се проведе от 26 до 28 юни т.г. в 
Берлин, Германия. Делегацията на 
Камарата на строителите в Бълга-
рия ще бъде водена от инж. Свето-
слав Глосов – председател на КСБ. 
В нея ще бъдат и инж. Иван Бой-
ков – изп. директор на Камарата, 
инж. Джани Антова – гл. експерт 
в отдел „Международна дейност и 
управление на проекти“, и Ренета 

Николова – прокурист и главен ре-
дактор на в. „Строител“. 

Тази година събитието ще започ-
не с избори за председател и члено-
ве на Управителния съвет на FIEC 
за периода 2014 – 2016 г. Настоящи-
ят Управителен съвет единодушно 
предложи кандидатурата за прези-
дент на Йохан Вилемен – белгийски 
предприемач („Вилемен груп“), бивш 
президент на Белгийската строи-
телна федерация и вицепрезидент 
на FIEC и представител на групата 
Белгия, Холандия, Люксембург и Ир-
ландия за периода 2012 – 2014 г. За 
вицепрезидент на групата страни 
България, Гърция, Румъния и Кипър е 
номиниран Михалис Дактилидис от 
Гърция. До сега тази позиция бе по-
верена на Венелин Терзиев – член на 

Контролния съвет на КСБ.
Освен традиционния обзор на 

предизвикателствата пред евро-
пейската и световната строителна 
индустрия и презентациите на ос-
новните комисии на FIEC акцентът 
на конгреса тази година ще бъде 
конференцията на тема „Инвести-
ции в реалната икономика за рас-
теж и създаване на работни места 
– уроци от националните практи-
ки”. По предварителна информация 
конференцията ще се проведе на 
27 юни и ще включи два семинара – 
„Европейският строителен пазар” и 
„Младежка заетост”. Те ще дадат 
възможност на делегатите да об-
съдят практически въпроси, както 
и да обменят идеи и опит по тези 
актуални теми. 

Строителният елит се събира в Берлин

Снимки авторът

П О З Д Р А В И Т Е Л Е Н  А Д Р Е С

 ДО 
Г-Н РАЙНО РАЙНОВ,

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КЛУБА НА                                                                                                                                               
СТРОИТЕЛИТЕ ВЕТЕРАНИ - 

ДОБРИЧ 

УВАЖАЕМИ Г-Н РАЙНОВ,

От името на Управителния съвет на Националния клуб 
на строителите ветерани и от мое име най-сърдечно Ви 
поздравявам с Вашия 80-годишен юбилей.

Eдна част от трудовата Ви дейност е в сферата на 
икономиката – зам.-председател на ОКС – Добрич, гл. ди-
ректор на ДСК – Добрич, генерален директор на курортен 
комплекс Албена, а петнадесет години сте отдали на стро-
ителството като ген. директор на СМК – Добрич. 

Сега като председател на един от големите регионални 
клубове на НКСВ Вие продължавате своята високоотговор-
на дейност за обединяването на строителите ветерани 
в Добрич. 

Пожелавам Ви много здраве, амбиция и желание за ра-
бота и развитие на Областния клуб на строителите ве-
терани. 

Честит юбилей!

22 юни 2014 г.    Инж. Тодор Топалски 
   Председател на НКСВ
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Десислава Бакърджиева

Отвориха офертите 
за изпълнение на строи-
телно-монтажните рабо-
ти по проекта „Енергийно 
обновяване на български-
те домове” по Оператив-
на програма „Регионално 

развитие” (ОПРР). Фирми-
те, подали документи за 
участие в процедурата за 
подбор за 7-те обособени 
позиции, съответстващи 
на 6-те района за плани-
ране в страната и за град 
София, са 91. Списъкът с 
кандидатите е публикуван 
на интернет страницата 

на Министерството на 
регионалното развитие.

Общата стойност 
на поръчката е близо 
47 млн. лв. С тези сред-
ства ще се финансират 
мерки за подобряване на 
енергийните характе-
ристики на сградните 
ограждащи конструкции 

и елементи чрез обно-
вяване с високотехноло-
гични топлоизолационни 
системи. Дейностите по 
проекта ще включат и 
повишаване на ефектив-
ностите на системите 
за отопление, вентила-
ция и охлаждане в здани-
ята и на системите за 

Консултативен портал ще бъде създаден на 
страницата на Координационния механизъм по  
въпросите на ЕС (www.EUaffairs.government.bg), 
реши кабинетът при редовното си седмично за-
седание. Целта е подпомагане на конструктивния 
диалог и партньорство с гражданското общество. 
Създава се правната възможност да се консулти-
рат законодателни предложения на Европейската 
комисия, елементи от рамковите позиции, про-
грамни и планови документи на България по евро-
пейски въпроси.

Очаква се промените да доведат до подобряване 
на координацията по европейските въпроси както 
на национално ниво с активното участие на заин-
тересованите страни, в т.ч. неправителствените 
организации, бизнеса и социалните партньори, така 
и на европейско ниво – с Постоянното представи-
телство на България към ЕС, с ЕП и с останалите 
държави членки.

Кабинетът отчете двоен ръст в усвояването на евросредствата 

Невена Картулева

Коригираната версия на Споразуме-
нието за партньорство на България с 
ЕС за програмния период 2014 – 2020 г. 
ще бъде изпратена на Европейската 
комисия до края на юни. Това е решил 
Съветът по координация при управле-
нието на средствата от ЕС (СКУСЕС) 
под ръководството на вицепремиера 
и министър на правосъдието Зинаида 
Златанова, съобщиха от правител-
ствената пресслужба. По време на 
заседанието са били обсъдени и от-
говорите, които страната ни ще даде 
по коментарите на документа от ЕК. 
Припомняме, че от комисията изразиха 
несъгласие с включването на 67 града 
за финансиране по ОП „Региони в рас-
теж 2014 – 2020” и настояват те да 
бъдат редуцирани до не повече от 10. В 
официално писмо в началото на юни ЕК 
отправи и препоръки, свързани с елек-
тронизирането и типизирането на про-
цедурите при обществените поръчки. 

СКУСЕС е отчел, 
че новите 7 опера-
тивни програми са 
изпратени за офици-
ални коментари от 
Брюксел. Бележките 
по тях се очакват до 
края на юли. Предстои 
на ЕК да бъдат изпра-
тени и програмите за 
развитие на селските 
райони и за морско дело 
и рибарство.

„Сериозен е напре-
дъкът по финансовото 
изпълнение на програмите от периода 
2007 – 2013 г.”, сочи справка от Инфор-
мационната система за управление и 
наблюдение на структурните инстру-
менти на ЕС за България. По структур-
ните фондове и Кохезионния фонд раз-
мерът на сертифицираните разходи е 
нараснал почти двойно за последните 
14 месеца“, се казва още в писмото от 
пресцентъра на Министерския съвет.

Към 31 март 2013 г. размерът на 
сертифицираните разходи възлиза на 
2 215 172 952 евро, или 28% от бюджета 
на програмите. Към 6 юни 2014 г. той е 
3 971 173 502 евро, или 50%, уточняват 
от МС. За периода 31 март 2013 г. – 
31 май 2014 г. с над 20% са нараснали и 
сертифицираните разходи по Програ-
мата за развитие на селските райони 
и програмата за сектор „Рибарство“.

горещо водоснабдяване. 
По проекта се предвижда 
да бъдат обновени мини-
мум 180 многофамилни жи-
лищни сгради. 

В края на април започ-
наха дейностите по пър-
вите два обекта, които се 
намират в София. Строи-
телно-монтажните рабо-
ти ще включат топлинно 
изолиране на външните 

стени, покрив, под и тръб-
на мрежа за горещо водо-
снабдяване. Ще бъде под-
менена и дограмата с лоши 
топлотехнически характе-
ристики. Срокът за изпъл-
нение и на двете сгради 
е 120 дни, а одобреното 
финансиране – 250 192 лв. 
Дейностите по програма-
та трябва да приключат в 
края на 2015 г.

Снимка Денис Бучел

Подобен род мероприятие, 
свързано с енергийна ефективност 
в системите за вентилация, клима-
тизация и отопление, не се провеж-
да за първи път. През 2012 г. фирма 

„ТАНГРА - АВ” ООД дава началото с 
презентация на тема „Отопление-
то с пелети“, а през 2013 г. събира 
на едно място представители на 
Камарата на архитектите в Бъл-
гария (КАБ) и Камарата на инжене-
рите в инвестиционното проекти-
ране (КИИП). Пред тях е изнесена 
лекция „Високоефективната енер-
госпестяваща вентилация“. 

„ТАНГРА - АВ” ООД е един от 
първите производители на енер-
говъзстановяващи съоръжения за 

вентилация не само у нас, но и на 
Балканите. „Предлагаме богата 
гама от съоръжения за вентила-
ция, климатизация и отопление. Го-
ляма част от тях се произвеждат 
в нашите предприятия. Следим 
световните тенденции за раз-
витие в бранша. Партнираме си 
с някои от най-добрите произво-
дители в Европа. И може би не на 
последно място – обичаме своята 
работа“, каза пред посетители-
те инж. Армянов. По думите му за 
енергийна ефективност в систе-
мите за отопление, вентилация и 
климатизация започва да се говори 
сериозно след енергийната криза 
от 1973 г. С увереност може да се 
твърди, че интересът към такива 
системи следва кривата на пови-
шение на цените на първичните 
енергоизточници.

„ТАНГРА - АВ” ООД доставя и 
произвежда съоръжения, както и 
изгражда инсталации в множество 
обекти. Те са и първата българска 
компания, създала пелетен котел с 
отоплителна мощност от 80 KW 
– TANGRA CL 80. Фирмата е сер-
тифицирала цялата си гама от 
пелетни котли по задължителния 
стандарт за отоплителни уреди 
за битови нужди БДС. Те са пред-
ставени на първото официално 
събитие „Отопление с пелети”. 
Едновременно с развитието на 
нови продукти монтажният екип 
на „ТАНГРА - АВ” ООД започна ра-
бота по първия небостъргач в Бъл-
гария – Capital Fort. През 2013 г. те 
стават първата компания у нас 
със сертификат от TUV Rheinland 
за производство на климатични 
камери – хигиенно изпълнение. Те 
отговарят на всички европейски 
стандарти за операционни зали, 
стаи с изолирани пациенти, бол-
ници, химически и фармацевтични 
производства.

Интервю с управителя на фир-
ма „ТАНГРА - АВ” ООД инж. Юлий  
Армянов четете в следващите бро-
еве на вестник „Строител“. 

       
Емил Христов

„Новостите в ОВК. Тенденци-
ите в енергийната ефективност“ 
бе темата на презентация на 
фирма „ТАНГРА - АВ” ООД, която се 
проведе в нейния офис. Инж. Юлий 
Армянов – управител на компания-
та, обясни тънкостите при изра-
ботването на климатични камери 
и енергоспестяваща вентилация, 
а също така и за иновациите при 
отоплителните, вентилационни-
те и климатичните инсталации. 
На срещата присъстваха инже-
нери и специалисти, а също така 
архитек ти, строители и предста-
вители на бизнеса. Гост на съби-
тието бе и прокуристът и главен 
редактор на вестник „Строител“ 
Ренета Николова. 

Дискутираха 
се теми, свърза-
ни с повишава-
щите се норми за 
енергийна ефек-
тивност, про-
грамата „Европа 
2020” и енерго-
възстановяващи-
те системи, под-
ходящи за почти 
нулево енергийни 
сгради. Беше де-
монстриран об-
новеният софту-
ер за селекция на 
рекуператори и 
енергоспестява-
щи блокове. Хигиенните климатич-
ни камери и камерите с директно 
изпарение също бяха на разположе-
ние за желаещите да се запознаят 
с техните предимства. 

Управителят на „ТАНГРА - АВ” ООД  
инж. Юлий Армянов и Иван Армянов 

–  управител „Търговски отдел“, 
представиха иновациите  

в енергийната ефективност
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Земята като доставчик  
на енергия

Земята образува естествен 
акумулатор на топлина, който 
получава енергия от вътреш-
ността на Земята, чрез слънче-
вите лъчи, дъжда, подпочвените 
води  и т.н.

От една определена дълбо-
чина температурата в земята 
не се понижава под точката на 
замръзване през цялата година 
и тази енергия може се използ-
ва от подземните колектори на 
Pipelife  за затоплянето на ед-
нофамилни къщи и кооперации, 
училища, офиси и индустриални 
сгради.

През лятото земята се реге-
нерира отново изцяло. Засажда-
нето и използването на земята 
не е пречка.

В днешно време и преди всич-
ко за в бъдеще геотермалните 
съоръжения имат значително 
предимство  по отношение на 
по-ниските разходи за отопле-
ние и опазването на околната 
среда. Например отоплителни-
те разходи на термопомпено 
съоръжение с подземен колектор 
е едва 30–40% от разходите на 
отопление с горива. Термопом-
пеното съоръжение също не  
замърсява околната среда, тъй 
като не се осъществява процес 

на изгаряне и оттам не се из-
пускат газове. 

През състоящия се от тръб-
ни серпентини подземен колек-
тор, заровен на дълбочина от 
1 до 1,5 м, се отвежда смес от 
вода и антифриз (солов раз-
твор), а термопомпата има за 
задача чрез притока на вторич-
на енергия да доведе същата, 

придобита като първична енер-
гия топлина на земята до по-ви-
соки температурни нива. 

Тъй като КПД на термопомпа-
та зависи обратнопропорционал-
но от температурата, до която 
достигаме (35–600С), се оказва 
много подходящо сградата  да 
се отоплява с нискотемператур-
но отопление (подово и стенно 
отопление или отопление с нис-
котемпературни ра диатори).

Хоризонтални подземни  
колектори                      

При всички хоризонтални под-
земни колектори тръбите се по-
лагат, преминавайки хоризонтал-

но на дълбочина около 1,0 до 1,5 м 
в земята. Полагането става на 
сравнително големи отстояния 
едно спрямо друго, спираловид-
но или под формата на меандри. 
Полагането може да стане чрез 
полагане в траншея, с почвена 
фреза или с отделяне на целия 
слой почва.

С хоризонталните подпоч-
вени колектори се цели висока 
мощност спрямо количество-
то на положените тръби. Като 
базова стойност може да се 
приеме, че 30 м2 свободна земна 
площ трябва да предоставя по 
1 kW топлинно натоварване на 
сградата за колектора. Оттук 
се получава необходимост от 
голяма площ, каквато невинаги 
е достатъчна, преди всичко при 
съществуващите сгради, респ. 
при малки градини. 

Дълбочината на полагане е 
между 1,0 до 1,5 м. По-големите 
дълбочини имат смисъл, ако по 
този начин колекторът се оказва 

в топлотехнически по-благопри-
ятни зони (области с подпочвена 
вода). Дълбочини на полагане по-
вече от 2 м трябва да се избяг-
ват, тъй като тук вече почвата 
може да се регененира по-бавно.

Вертикални подземни колектори                   

В сравнение с хоризонтално 
разположения колектор верти-
калният има нужда от по-малко 
място и това го прави подходящ 
за по-малки повърхности. При 
този монтаж тръбата в права 
линия се спуска до определената 
дълбочина и с помощта на специ-
ални фитинги завива и се връща 
обрат но на побърхността. За да 
се получи оптимална ефектив-
ност, дълбочината на полагане 
е около 100 м, което все пак води 
до допълнителни монтажни раз-
ходи за специализирано оборуд-
ване.

За колекторна тръба и при 
двата метода като ефективна се 

е доказала геотермалната тръба 
Pipelife DA32 от PE 100-RC, номи-
нално налягане 16 bar (SDR11). Тя 
се доставя в различни варианти 
за монтаж и е предназначена и 
за охлаждане, и за отопление на 
сгради.

PE 100-RC е съвременен 
усъвършенстван материал на 
утвърдения материал РЕ 100. 
PE 100-RC показва извънредно 
висока устойчивост на бавно 
разпространяващи се пукнати-
ни и високо точково натовар-
ване. Поради това тръбите от 
PE 100-RC са предназначени в 
голяма степен за специални-
те изисквания на полагане в 
земята. Висококачественият 
материал на тръбите е при-
чина за дълъг експлотационен 
живот.

За повече информация се обърнете към специалистите на Pipelife  (www.pipelife.bg)

Елица Илчева

„До момента по ОПТ не е допусната 
загуба на средства, съобщи в парламента 
транспортният министър Данаил Папа-
зов при изслушване за изпълнението и те-
кущото състояние на програмата и дей-
ността по ОП „Транспорт и транспортна 
инфраструктура 2014 – 2020”.  Той  счита, 
че такава няма да има и през тази годи-
на. Одобрените по програмата проекти 
са общо 115, като 21 от тях са инвести-
ционни. Големите, които са на стойност 
над 50 млн. евро, са 11. Европейската ко-
мисия (ЕК) е одобрила апликационните 
форми на 10 от тях. 

Извършените към бенефициенти 
плащания вече са в размер на 60% от бю-
джета на ОПТ, с подготвените през този 
месец сертификати декларираните пред 
ЕК разходи по програмата ще бъдат 917 
млн. евро. Поискани за възстановяване са 
над 858 млн. евро, или 53% от бюджета. 

Папазов очаква до края на годината сер-
тифицираните от ЕК разходи да достиг-
нат 75% или над 1,2 млрд. евро.

Рехабилитирани са над 240 км железо-
пътни линии и над 140 км автомагистра-
ли. Изградени и обновени са над 40 км пъ-
тища от първокласната мрежа.

Сред обектите, финансирани по ОП 
„Транспорт”, са още и двете разширения 
на столичното метро. За третия метро-
диаметър за софиянци в новия програмен 
период Европа ще отдели около 400 млн. 
евро.

Четири рискови проекта е установил 
Управляващият орган на ОП „Транспорт“, 
съобщи министър Папазов. Това са жп 
проектите „Септември – Пловдив”, „Пър-
вомай – Свиленград” и пътните лот 1 и 
2 на „Марица” и лот 2 и 4 на автомаги-
страла „Струма”, при които е натрупано 
сериозно закъснение. 

Папазов поясни, че двата железопът-
ни проекта са определени като рискови 

поради забавеното им стартиране в ре-
зултат на обжалване на тръжните про-
цедури. Сред проблемите, които НКЖИ 
среща при изпълнение на проектите, е 
и извършването на археологически раз-
копки. За пътните проекти той посочи, 
че има уверение на АПИ, че лот 2 на АМ 
„Марица” ще завърши тази година, а лот 1 
в началото на следващата. „Очакванията 
ни са, че лот 4 на АМ „Струма” също ще 
бъде готов до края на 2014 г., а лот 2 – 
през 2015 г.”, допълни министърът.

„Няма нито една забележка от Ев-
ропейската комисия по ОП „Транспорт 
и транспортна инфраструктура”, заяви 
министър Папазов в отговор на питания-
та на бившия регионален министър и на-
стоящ депутат от ГЕРБ Лиляна Павлова 
какво ще се направи за това, че големите 
инфраструктурни проекти са в пълен бло-
каж и отчитат закъснения. 

Повече по темата – в следващия брой 
на в. „Строител“.

До края на годината сертифицираните от ЕК разходи ще достигнат 
75%, или над 1,2 млрд. евро

Министър Данаил Папазов:

25 общини са бавили обществе-
ни поръчки по Програмата за раз-
витие на селските райони (ПРСР) 
от 2008 г., въпреки че са им били 
преведени евросредства по спече-
лени проекти. Това заяви Виолета 
Александрова – зам.-изпълнителен 
директор на Държавен фонд „Земе-
делие“, пред парламентарната Ко-

мисия по европейски въпроси. Това 
е една от аномалиите, открити 
при преглед на търговете, финан-
сирани по ПРСР. Тя действала по 
следната схема: кметовете се по-
зовавали на наредба, според която 
имат право да протакат договори-
те до края на програмния период. В 
същото време изисквали авансови 

плащания, които държали в сметки 
и получавали лихви. След последния 
одит на експерти от ЕК обаче се 
наложило да върнат натрупаните 
през годините суми. 

Сега, в последния момент, гра-
доначалниците масово входират 
обществени поръчки – от Нова 
година до днес те са над 2600 – 

„Проектът за изграждането на газопровода 
„Южен поток“ е спрян временно, докато не отго-
вори на законовите изисквания.“ Това е съобщил 
европейският комисар по енергетиката Гюнтер 
Йотингер пред журналисти в Брюксел.

Той е уверил, че вярва на правителството 
на премиера Пламен Орешарски. „В България 
предстоят избори. Може би някой очаква да 
наказвам някого, но моята цел е да постиг-
нем ясно съгласие по юридическите въпроси“, 
уточнил е той. Йотингер е посочил три ос-
новни правни проблема у нас по отношение на 
проекта за газопровода. По думите му те са 
в областта на околната среда, на вътрешния 
пазар и на конкуренцията. „България е част от 
ЕС, следователно трябва да приеме цялото 
европейско законодателство“, препоръчал е 
еврокомисарят. 

Той е коментирал още, че среща между Ук-
райна, Русия и ЕС за разрешаването на спорни-
те газови въпроси може да се проведе след три 
седмици. „Ще се срещна с министъра на енер-
гетиката на Украйна Юрий Продан следващата 
седмица. После ще позвъня на руския министър, 
за да може след три седмици да се състои друга 
тристранна среща“, посочил е Йотингер. 

Гюнтер Йотингер, европейски 
комисар по енергетиката:

както за големи, така и за малки 
инвестиционни проекти.

„Притеснени сме, че до края на 
периода остава малко време“, обяс-
ни Александрова. Зам.-министърът 
на земеделието Явор Гечев също из-
рази съмнение, че проектите могат 
да бъдат изпълнени, ако търг бъде 
обявен през юли, при положение че 
всичко трябва да е отчетено до 
средата на 2015 г. „Общините няма 

да загубят нищо, ако проектите им 
не се реализират, но губи самата 
държава“, допълни той. Въпреки 
това, според него, няма опасност 
да бъде спряна програмата, а през 
2013 г. не са загубени средства. Той 
обаче посочи, че в момента текат 
процедури за финансови корекции на 
проекти. До момента са разплате-
ни 70,55% от средствата по ПРСР, 
или 1,8 млрд. евро. 
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Арх. Влади Калинов,  директор на Дирекция „Контрол по строителството“ 
към Столичната община: 

След проверка установихме, че 469 сгради подлежат на ремонт, укрепване или възстановяване

Свилена Гражданска 

Арх. Калинов, Столич-
ната община подготвя 
наредба за принудител-
ното изпълнение на за-
поведи по чл. 195, ал. 4, 
ал. 5, ал. 6 за поправяне, 
заздравяване или премах-
ване на строежи или час-
ти от тях и заповеди по 
чл. 225а, ал. 1 от  Закона 
за устройство на тери-
торията за премахване 
на незаконни строежи 
или части от тях. Какво 
породи нуждата от подо-
бен документ? 

Наличието му е регла-
ментирано в ЗУТ. Целта е 
да се уточнят детайлите 
по процедурата санкцио-
ниране на собственици 
на опасни сгради и на не-
законни постройки, подле-
жащи на премахване. Съ-
ществува наредба, която 
регламентира начина на 
отстраняването на обек-
ти, но тя касае само тези 
от първа, втора и трета 
категория, а те попадат 
в правомощията на Ди-
рекцията за национален 
строителен  контрол .  
След като с промени в ЗУТ 
задължиха общините да 
контролират строежите 
от четвърта до шеста 
категория, нов подзако-
нов акт не бе направен, 
а в закона е записано, че 
всеки общински съвет е 
длъжен да приеме такъв. 
Изготвената от нас на-
редба ще дава точната 
последователност на 
дейностите по премах-
ване или по заздравяване 
на зданията, кой, защо и 
как ги изпълнява, като е 
описан подробният ред. 
Огромна разлика от сега 
извършваните действия 
няма да има. Всичко обаче 
ще бъде регламентирано 
в подзаконов нормативен 
акт и ще спомогне за за-
щита на нашите действия 
пред съда. 

Какви ще бъдат санк-
циите, които ще налага-
те на недобросъвестни-
те собственици?

Глобите за нарушите-
лите са заложени в ЗУТ. 
Те започват от 100 лв. и 
достигат до 100 хил. лв. 
Най-малката е за първо 
провинение на физическо 
лице. Най-високата е за 
неподдържане на сграда - 
паметник на културата, и 
след като сме разпореди-
ли определени действия, а 
те на са били извършени. 
Такава в София е налагана 
само веднъж – за зданието 
на старата мелница в кв. 

„Захарна фабрика", в която 
при нелеп инцидент преди 
няколко години загинаха 
двама души.

Стряскат ли се соб-
ствениците след налага-
не на глобите?

В момента, в който се 
наложат сериозни санкции 
и даже когато тръгнем да 
обмисляме налагането на 
ипотека върху стойност-
та на имота, нещата се 
променят тотално. Всич-
ки започват да намират 
средства отнякъде и да 
възстановяват построй-
ките.

Колко са опасните 
пос тройки в София? 

Към настоящия мо-
мент сме получили 760 
сигнала. След проверка 
установихме, че 469 са 
сградите, които подле-
жат на ремонт, укрепване 
или възстановяване, или е 
необходимо да бъдат от-
странени опасни елемен-
ти от тях. До настоящия 
момент сме премахнали 
128 обекта, а ремонтира-
ните са 201. Извършени са 
и 380 проверки дали изда-
дените заповеди и предпи-
сания се изпълняват. 

През последните ме-
сеци има няколко случая 
на паднали панелни късо-
ве от блокове. 

От години говорим 
за необходимостта от 
технически паспорти на 
зданията, които ще по-
кажат състоянието им. 
Допускам, че те няма да 
са 100% гаранция, че това 
ще е реалната картина на 
сградния фонд у нас, защо-
то вероятно ще има ко-
леги, които няма толкова 
добронамерено да напра-
вят нужните дейности по 
обследванията. Ако обаче  
се спазят всички правила 
и техническият паспорт 
се изготви така, както е 
записано в закона, и съдър-
жа необходимите данни по 
отношение на проверка на 
носимоспособността на 
конструкцията, състоя-
нието на връзките между 
отделните панели и т.н., 
падания на елементи няма 
да има как да се случат. 
При прегледа на докумен-
та ние ще знаем какви 
определени мерки да пред-
пишем на собствениците, 
дали хората ще останат 
да обитават сградата, 
или ще бъдат изведени, 
докато се извършват ре-
монтните и укрепителни 
действия. Опасността от 
неправилната експлоата-

ция на панелните е тема, 
която коментираме от 
години. Собствениците  
трябваше да ни чуят от-
давна. Слава Богу, че няма 
пострадали при инциден-
тите. Не може да се оста-
вят нещата да стигнат 
до срутване на панели. 

М и н а л а т а  го ди н а 
Столичната община из-
готви проекти за сани-
ране с конструктивно 
укрепване на блоковете. 
Има ли търсене от стра-
на на гражданите? 

За съжаление - не, кое-
то много ме изненадва, 
тъй като ние предоставя-
ме безплатно проектите 
за панелните сгради, т.е. 
спестяваме пари на софи-
янци. По предложение на 
главния архитект Петър 
Диков направихме анализ 
за собствеността в сто-
лицата. Оказа се, че голя-
мата част от сградите, 
които спешно се нуждаят 
от саниране, са панелни-
те, а именно там живеят 
повечето от гражданите. 
Данните показаха, че по-
стройките са на ръба на 
капацитета си. От тук 
нататък състоянието им 
ще се влошава все повече, 
ако не вложим средства в 
тях. Поради този факт из-
брахме чрез обществена 
поръчка изпълнител, който 
изготви типови проекти 
за саниране на панелните 
сгради. В проектите вло-
жихме най-интересните 
елементи, за които се се-
тихме. Например заложи-
ли сме поставянето върху 
покривите на солари или 
фотоволтаици. Дали сме 

възможност за преработ-
ка на последните нива на 
сградите, тоест за над-
строяване. Климатичните 
тела, които сега са по-
ставени навън, ще бъдат 
включени в постройките 
в специално опаковани ре-
шетки, които могат да се 
ползват като малък бал-
кон. Кабелите ще бъдат 
скрити във фасадата на 
постройките. Ще се обо-
собят помещения за съ-
биране на гражданите и 
т.н. Ще удължим живота 
на сградите с още трий-
сет-четирийсет години 
минимум, преди да се на-
ложи още едно подобно 
саниране.

По схемата на ОП „Ре-
гионално развитие“ за 
енергийно обновяване на 
сградите, според която 
собствениците могат 
да получат 75% от сред-
ствата за ремонт, се на-
дяваме повече софиянци да 
реновират домовете си. 
Разходите за енергия ще 
паднат с 50-60%.

Средствата по ОПРР 
са страхотна възмож-
ност, която трябва да се 
използва. Искам да подчер-
тая, че нито общината, 
нито държавата е длъжна 
да ни поддържа жилища-
та. Гражданите трябва да 
осъз наят, че освен права 
и дивиденти това, че са 
собственици, им налага и 
задълженията да поддър-
жат домовете си.

До ноември 2013 г. 
собствениците на неза-
конни сгради можеха да 
ги узаконят. Подадени ли 
бяха много молби? 

Много малко. В мо-
мента обработваме до-
кументите, подадени от 
столичани. След това ще 
видим какво е останало в 
графата „незаконни“. Ня-
махме много заявления за 
амнистия. Може би при-
чината бе, че са огромни 
размерите на таксите. 
Това не е нормално, тъй 
като необходимите сред-
ства, които трябва да се 
платят, пречат на граж-
даните. Когато се прави 
амнистия, трябва да се 
намалят и налозите. 

В центъра на София 
има паметници на култу-
рата, които се рушат, а 
с това си отива и част 
от историята на архи-
тектурата и строител-
ството на страната.

Законът за културно-
то наследство е направен 
така, че да не се спазва, 
а самата държава е абди-
кирала изцяло от задъл-
женията си спрямо тези 
монументи. Процесът, 
свързан с опазването на 
зданията, е тромав и не-
дообмислен и вменява на 
общината несвойстве-
ни задължения. Кметът 
трябва да назначи в ко-
мисията, която преценява  
състоянието на сградите, 
представители на Минис-
терството на културата, 
на ДНСК, на Националния 
институт за недвижимо 
културно наследство. Те 
обаче не са подчинени на 
градоначалника и работа-
та не потръгва. 

Необходима е съвсем 
различна политика по 
отношение на сградите 

-  паметници на култура-
та. Ако искаме да ги съх-
раним, трябва сериозно да 
им обърнем внимание. Не 
казвам, че е необходимо 
санкциите да станат по-
високи. Големият проблем 
у нас е, че като имаме соб-
ственост, считаме, че тя 
трябва да ни носи диви-
дент.  Масово в случая ни-
кой не си дава сметката, 
че премахването на по-
добни културни ценности 
означава, че си заличава-
ме историята.  Ако граж-
даните не могат да ги 
поддържат сами, трябва 
да се намери формула, при 
която зданията си сменят 
собственика. Трябва да 
има принуда, която да на-
кара хората или да влагат 
средства, или да прода-
ват имота си. В момента 
притежаваш паметник на 
културата и го оставяш 
да се саморазруши. 

Същевременно са из-
ключително утежнени 
процедурите, ако някой  
иска да ремонтира  памет-
ник  на културата. Необ-
ходимо е собственикът да 
осигури проектант, който 
да има нужната тапия, а 
това струва доста пари. 
Следват необходимите 
разрешителни, бюрокра-
тични пречки и накрая в 
повечето случаи - къщата 
се зарязва. Има много мал-
ко положителни примери, 
при които сме успели да 
възстановим сградите. 
Не може да продължава 
така. София е била блес-
тяща като архитектура, 
а сега в момента са ос-
танали само малко сгради 
образци. 

Снимка авторът
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Десислава Бакърджиева

Започва сезонът на 
летните  ремонти  за 
столичните училища и 
детски градини.  През 
топлите месеци ще бъ-
дат модернизирани 43 
образователни сгради в 
районите „Красно село”, 
„Възраждане”, „Витоша”, 
„Подуяне”, „Искър”, „Сер-
дика”, „Изгрев”, „Слати-
на”, „Триадица”, „Лозенец”, 
„Оборище”, „Младост”, 
„Студентски”, „Надежда” 
и „Люлин”. Строителните 
работи ще възлязат на 
малко над 6 млн. лв. Фи-
нансирането е осигурено 
от бюджета на Столич-
ната община. Предсто-

ящите дейности бяха 
представени на прескон-
ференция от зам.-кмета 
на София Ирина Савина.

 „През настоящата 
година са избрани най-
приоритетните обекти, 
от които 31 са детски 
градини и 12 са учили-
ща. Основен акцент в 
програмата за ремонти-
те на образователната 
инфраструктура е кон-
структивното укрепва-
не на общинския сграден 
фонд с оглед превенция 
от земетресение. Раз-
бира се, продължаваме и 
с мерките за енергийна 
ефективност (ЕЕ), за-
щото те допринасят не 
само за повишаването 
на топлинния комфорт, 

но и за намаляването на 
сметките за отопление ”, 
каза Савина.

Проекти за конструк-
тивни укрепвания ще се 
реализират в 18 заведе-
ния. Инвестицията в тях 
ще надхвърли 2 млн. лв. 
Мерките за повишаване 
на енергийната ефек-
тивност ще обхванат 26 
образователни сгради, 
от които само 3 са шко-
ла, а останалите 23 са 
забавач ници.

„Само в ОДЗ №8 „Тав-
рия” в район „Красно село” 
ще бъдат извършени и 
конструктивни укрепва-
ния, и дейности за пови-
шаване на ЕЕ. Там вече са 
започнали ремонтно-въз-
становителни работи по 

тераси, парапети, под-
мяна на ВиК инсталация”, 

посочи зам.-кметът. По 
думите й вече в 5 заве-

Предстоящите строителни дейности в учебните здания бяха 
представени от зам.-кмета Ирина Савина и Мария Минчева, 
директор на Дирекция „Образование” в Столичната община

Средствата 
за дейностите ще 
надхвърлят 6 млн. лв.

В края на септември се очаква да 
приключат дейностите по реставрация, 
консервация и експониране на старата 
градска баня „Дели Хамам“ в Ловеч. През из-
миналата седмица бе подписан договорът 
между общината и ДЗЗД „Вароша - МП“ - 
Ловеч, и до дни стартират строителните 
работи. Обединението изпълнител е със-
тавено от водещия съдружник - местна-
та фирма „Милепрес-Славчев“ ООД, и вар-
ненската „Призма-ЕС“ ООД. Дейностите 
по договора на стойност 2,4 млн. лв. са в 
рамките на проект  по Оперативна про-
грама „Регионално развитие“, финансиран 
по схема за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ „Подкрепа за развитие-
то на природни, културни и исторически 
атракции“. 

Предвижда се старата градска баня да 
се превърне в единствения в Европа вирту-
ален музей на водата. За съществуващата 
там средновековна крепост ще се доста-
вят и монтират най-съвременните тех-
ники за аудио-визуални спектакли, като по 
този начин ще се надгради постигнатото 
по предишни проекти, финансирани по „Кра-
сива България“. Проектът за реставрация 

на сградата е на МММ ЕООД, София. 
В интериора се обновяват мраморната 

облицовка по стените над пейките, както 
и изчезнали или повредени курни. В банята 
под специално стъкло ще бъде възстанове-
на в оригинален вид древната отоплителна 
система „хипокауст“. 

Архитектурната намеса в среднове-
ковната крепост ще се състои в създава-
не на покрито пространство (козирка) за 
интерпретации на ритуали в очертанията 
на Базиликата. Ще бъдат изградени и елек-
троинсталации за осигуряване на атрак-
ционните спектакли.

От ДЗЗД „Стратеш“ вече е ремонти-
ран пътят между банята и крепостта.  
Изградени са нови подпорни стени. 

Община Септември 
обяви поръчка за рекон-
струкция на водоснаб-
дителната система и 
съоръжени я  в  селата 
Виноградец, Карабунар, 
Бошуля ,  Ветрен дол и 
Семчиново. Поръчката 
се финансира от Про-
грамата за развитие на 
селските райони. Срокът 
за изпълнение е 6 месеца. 
Прог нозната стойност 
е 5,5 млн. лв. и включва 
5% непредвидени разхо-
ди, или сума в размер на 
262,2 хил. лв. Кандидати-
те трябва да докажат 

оборот от 15 млн. лв. за 
последните три години, 
5,5 млн. лв. от които от 
ремонт и строителство 
на ВиК мрежи. Участни-
кът трябва да има дос-
тъп до собствен ресурс 
от поне 2 млн. лв. 

Бяла Слатина също 
обяви обществена по-
ръчка за реконструкция 
на водопроводна мрежа. 
Тя е за селата Търнак, 
Габаре, Галиче, Попица. 
Прогнозната стойност 
е 5,4 млн. лв., а срокът 
за изпълнение - 7 месеца. 
Парите ще бъдат оси-

Елица Илчева

Представиха пилот-
на жилищна сграда на ул. 
„Черковна“ в София, коя-
то е обновена по иници-
атива на обитателите 
със субсидии, предоста-
вени от европейския про-

ект STACCATO. Програ-
мата е за възобновяеми 
енергийни източници и 
освен санираната фаса-
да са поставени слънче-
ви колектори и бойлери 
за подгряване на топла 
вода, което е новост за 
столицата и страната 
ни. 

дения се извършва обно-
вяване.

С ъгл ас н о  г р а ф и ка 
на Столичната община 
стартът на строител-
ните дейности в остана-
лите учебни заведения ще 
бъде даден след 1 юли и 
те трябва да приключат 
преди 15 септември. До 
началото на учебната го-
дина се очаква да бъдат 
реализирани и 6 допълни-
телни ремонта, които са 
включени в изчаквател-
ния списък на Столична-
та община. Модерниза-
цията им ще възлезе на 
около 1 млн. лв., които са 
осигурени от икономии. 
„В момента обектите 
са в подготвителна про-
цедура, избират се и из-
пълнители на проектите. 
Строителните работи и 
в тези сгради трябва да 
приключат до 15 септем-
ври”, допълни Савина.

гурени от Програма за 
развитие на селските ра-
йони. Възложителят по-
сочва, че финансирането 
ще се осигури само ако в 
бюджета на държавата 
има налични средства 
и общината си запазва 
правото да прекрати до-
говора без пред известие. 
Изискванията към канди-
датите са за оборот за 
последните 3 години от 
поне 15 млн. лв., 5 млн. лв. 
от които от сходни с 
предмета на поръчката 
дейности. За последни-
те 5 години кандидатите 
трябва да са изпълнили 
поне 5 подобни договора. 
Цената има тежест 50% 
при избора на изпълни-
тел.

Проектът се изпълня-
ва в рамките на иници-
ативата CONCERTO на 
Генерална дирекция „Енер-
гетика и транспорт“ на 
Европейската комисия 
(ЕК), която съфинанси-
ра 22 обекта в различни 
градове на Европа. Енер-
гоефективно обновяване 
на жилищни сгради с из-
ползване на иновационни 
технологии и възобновя-
еми енергийни източници 
(ВЕИ) е направено освен 

у нас и в Холандия и Ун-
гария.

Осигуреното безвъз-
мездно съфинансиране за 
София възлиза на 630 000 
евро. Проектът се осъ-
ществява на територия-

та на район „Оборище“, 
където пилотно са изпъл-
нени мерки за енергийна 
ефективност освен в 
сградата на ул.  „Черков-
на“ и в още 3 жилищни 
блока и една общинска 

детска градина. 
STACCATO е съфинан-

сиран по 6-а рамкова про-
грама на ЕС и стартира 
с подкрепата на Столич-
ната община през 2008 
година.
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Туризъм в четири сезона предла-
гат българските морски общини 
Несебър, Бяла и Долни чифлик. 
Експерти по туризъм разрабо-
тиха, а медийни специалисти 
ре кламират разнообразните 
въз можности за туризъм, които 
предлагат населените места в ре-
гиона. Пакетите насочват внима-
нието на туристите към няколко 
теми – море, култура и история, 
защитена природа, вино, лов и 
риболов. За улеснение на тури-
стите са разработени отделни 
пакети, които ще поведат гости-
те към дивните природни забеле-
жителности, намиращи се край 
морския бряг – демонстрационен 
център „Белите скали” в гр. Бяла, 
биосферен резерват Камчия и 
уникалната местност Камчийски 
пясъци, защитената местност 
Иракли, пясъчните дюни в Не-
себър, резерватите Киров дол 
и Вълчи преход, Горски чифлик 
със зоологическа градина „Госпо-
динов” край с. Горица в община 
Бяла. 
Любителите на историята и кул-
турата ще останат възхитени от 
уникалната атмосфера на Стария 
Несебър. Те ще се докоснат до 
древността в античната крепост 
на нос Свети Атанас край Бяла. 
Ще се възхитят от самобитните 
народни традиции, съхранени 
през вековете на Празника на 
хляба в с. Оризаре, на народния 
събор за ваяшки и други народ-
ни певци и свирачи „Гермето” в 
с. Голица, община Долни чифлик, 

на Празника на домашната наде-
ница и в Музея на пчеларството 
в с. Кошарица, общ. Несебър, 
на празника Петльовден, кой-
то се празнува от незапомнени 
времена и до днес. С домашно 

вино и прясно опечени курабий-
ки ще ги посрещнат баба Радка 
и гостоприемното й семейство 
в с. Солник, общ. Дол ни чифлик, 
които пресъздават пред туристи 
от цял свят самобитни празници 
и обичаи. 
Безкрайни възможности за екс-
тремни изживявания, почивка 
и развлечение крие морето. За 
туристите са разработени про-
грами за уелнес и СПА в с. Шкор-
пиловци, общ. Долни чифлик. 
Туристите могат да наемат яхти 
за пикник, да карат сърф или да 
се гмуркат като истински водо-
лази в морските дълбини, както 
и просто да се наслаждават на 
топлото слънце, горещия пясък 
и галещите вълни на прекрасните 
плажове.
А за любителите на лова и рибо-
лова истинско царство са ловни-
те стопанства „Шерба” и „Несе-
бър”, язовирите „Долни чифлик” 
и „Порой”, река Камчия, екопарк 
„Венелин”. Пристанището в гр. 
Бяла е отправна точка за желае-
щите да пробват късмета си и в 
морския риболов. Ако пък не сте 
опитни ловци, но обичате да се 
разхождате в природата и да за-
печатвате уникални гледки, може-
те да се възползвате от възмож-
ността за фотолов в Държавното 
ловно стопанство „Шерба”. 

Експерти по туризъм разработиха тематични пакети, които насочват туристите 
към най-атрактивните природни и исторически забележителности и традиционни 

празници в региона

Туризъм в четири сезона предлагат 
българските морски общини 

Несебър, Бяла и Долни чифлик

Оперативна програма „Регионално развитие 2007 - 2013“
Инвестираме във вашето бъдеще!

www.bgregio.eu

Проектът е на стойност 433 394,40 лв.
От тях 354 793,74 лв. са финансирани
от ЕФРР, 41  740,44 лв. – национално
финансиране. Съфинансиране от об-
щина Несебър – 36 860,22 лв.

13 млн. лв. е общата стойност на 
осигуреното финансиране за всички 16 
обекта по правителствената програма 

и устойчиво развитие на 
регионите”. Символичен 
старт на строително-
ремонтните дейности 
дадоха областният уп-
равител на Видин инж. 
Кръстьо Спасов и кме-
тът на община Ново село 
Георги Стоенелов. Сро-
кът за изпълнението на 
обекта е 90 дни. 140-го-
дишнината на културна-
та институция ще бъде 
отбелязана в началото 
на ноември в обновена 
сграда.

Това е шестият про-

ект, който стартира в 
областта по правител-
ствената програма. В 
с. Бойница се извършва 
реконструкция на въ-
трешната водопроводна 
мрежа на стойност 1 
млн. лв. Община Брего-
во даде ход на два свои 
проекта – „Реконструк-
ция на част от водо-
проводната мрежа на с. 
Делейна” на стойност 
252 979 лв. и „Рехабили-
тация на съществуващ 
общински път Регово – 
Тияновци – Делейна” на 

стойност 350 000 лв. 
Община Кула започна ре-
монт и модернизация на 
панаира за 250 000 лв., а 
Белоградчик – за монтаж 
на пречиствателно съо-
ръжение за питейни води 
в Града под скалите, в 
което ще бъдат вложени 
252 000 лв. 

„Общо 16 проекта на 
стойност 13 048 243 лв. 
предстои да се реали-
зират в област Видин 
по програмата“, заяви 
областният управител 
Кръстьо Спасов.

В 6 училища и детски градини от об-
щина Камено ще бъдат въведени мерки 
за енергийна ефективност. Към насто-
ящия момент са сключени всички дого-
вори с фирмите изпълнители и предстои 
стартирането на строително-монтаж-
ните работи. Средствата идват от 

проект, финансиран по ОП „Регионално 
развитие 2007 – 2013”. 

Общата стойност на инициатива-
та е 1 645 000,61 лв., като 1 393 044 лв. 
се осигуряват от Европейския фонд за 
регионално развитие, а 245 831 лв. са 
собствен принос.

Правителството прехвърли на общи-
на Силистра правото на собственост 
върху терен от 860 кв. м в с. Богорово за 
изграждане на храм. Селото се намира на 
16 км от областния град и е единствено-
то в района, в което няма църква.

В управление на областния управител 
на Благоевград пък е предоставена част 
от сградата на ул. „Свобода” № 1 в града. 

Имотът е с отпаднала нужда за Българ-
ския институт по метрология. 

С друго решение от публична в част-
на държавна собственост беше проме-
нен статутът на имот, предоставен 
за управление на Национална компания 
„Железопътна инфраструктура”. Той се 
намира в Кресна и е бил предназначен за 
жп спирка. 

Започна изграждането на пречиства-
телна станция за отпадъчни води и до-
веждащ колектор на Свищов, съобщиха от 
пресцентъра на общината. Проектът се 
реализира по Оперативна програма „Окол-
на среда”. Общата стойност на догово-
ра е за 30 138 347,50 млн. лв. Размерът 
на безвъзмездната финансова помощ е 
29 225 155 млн. лв. 20% е националното 
съфинансиране от държавния бюджет. То 
е в размер на 5 845 000 млн. лв., а собст-
веният принос на община Свищов е 3,3%, 
което е 913 191 лв. 

Пречиствателната станция трябва да 
бъде изградена до края на 2014 г., а цялата 
2015 г. е определена като срок за установя-
ване на нередности по изпълнението.

До края на юли гражданите могат да 
подават заявления за финансиране от но-
воучредения фонд „Красив Троян”, обявиха 
от общината. За да получат средства, 
желаещите трябва да са собственици, 
да нямат задължения към общинския  
бюджет, а зданието да има утвърден  
устройствен статут. От възможност-
та могат да се възползват засега само 
собствениците на сгради по главната 
улица „Васил Левски” – от кръстовището 
й с ул. „Васил Спасов” при Малкия пазар до 

централния площад „Възраждане”.
Фондът е учреден по предложение на 

кмета Донка Михайлова и след продължи-
телни разисквания и предложения е одобрен 
през април от общинските съветници. При-
ети са и правилата, по които може да се от-
пускат средствата. В заявлението, което 
сега гражданите ще подават, се изисква да 
посочат квадратурата на фасадата, коли-
чеството материали, които ще използват. 
Има изискване да се съхрани специфичната 
архитектура на по-интересните сгради.

Страницата 
подготви 
Елица Илчева

Чита лище  в  край -
дунавското Ново село 
ще бъде изцяло обно-
вено с инвестиция от 
462 086 лв., осигурени 
по Публичната инвести-
ционна програма „Растеж 

Община Лозница обяви поръчка за ремонт 
на общински пътища, на водоснабдителни 
мрежи и на читалища. Процедурата е разде-
лена на три обособени позиции и се финанси-
ра от Програмата за развитие на селските 
райони. Изпълнението ще започне само при 
осигурено финансиране по проекта. Включени 
са ремонт на пътищата Пороище – Ловско, 
Студенец – Гороцвет, Манастирско – Разград, 
Островче – Сейдол – Чудомир, подмяна на час-
ти от водопровода в селата Гороцвет, Гради-
на, Ловско, Студенец, Веселина, обновяване 
на читалища в общината. Пълно описание и 

подробни данни за видовете и обема на стро-
ително-монтажните работи са посочени в 
техническата спецификация към докумен-
тацията за участие, качена на интернет 
страницата на Лозница. Изискванията към 
дружествата са да имат за последните 5 го-
дини минимум 2 изпълнени договора за стро-
ителство, както и за оборот от 1 млн. лв. до 
3 млн. лв. за последните три години – в за-
висимост от обособената позиция, за която 
кандидатстват. Цената има 50% тежест при 
избора на изпълнител, техническото предло-
жение – също. Оферти се набират до 21 юли.
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СЪВМЕСТНА РУБРИКА НА В. „СТРОИТЕЛ” 

Да започнем с исто-
рическата притча за хан 
Кубрат, известен със своя 
мъдър завет към синове-
те си: да са единни, за да 
не може никой да ги сломи, 
както не могат лесно да се 
пречупят пръчките, върза-
ни в един сноп... От 1999 г. 
сте начело на общината?

„Не се делете един от 
друг и живейте заедно” е 
заветът на великия и мъдър 
хан Кубрат. На него е наре-
чен един от малките градо-
ве в Лудогорието – нашият 
град.

Общината ни е разполо-
жена на площ от 470 хил. дка 
и включва в състава си 17 
селища с население 21 600 
души. В административния 
център живеят 12 000 души. 
Неприятното е, че броят на 
младежите и на хората в 
трудоспособна възраст в об-
щината през последните го-
дини намалява. Въпреки това 
структурата на население-
то по възрастови групи е по-
благоприятна от средните 
стойности на показателя за 
страната и близка до тази 
на областта и на Северния 
централен район. 

17 са населените места 
в центъра на Западното Лу-
догорие. Лесно ли е да сте 
кмет на такава община? 
Толкова много и различни 
села и трябва да ги позна-
вате всичките…

Наистина още от мина-
лия век съм начело на общи-
ната и смея да твърдя, че 
това е по волята на хората. 
А дали съм се справил със 
задълженията си през годи-
ните, питайте пак съграж-
даните ми…

Община Кубрат е един 
от транспортните коридо-
ри между Турция и Румъния. 
Близо до Дунав, до жп тра-
сета… Какви са предим-
ствата и недостатъците 
на това в инфраструкту-
рен план?

Община Кубрат е част 
от основно трасе между 
Турция и Румъния. Транспор-
тът ни е единствено ав-
томобилен. Имаме удобни 
връзки с всички 46 населени 
места от региона, както и 
с Разград, Русе, Силистра, 
Варна и София. Общинският 
център е шосеен възел, свър-
зан с пътищата от Русе за 

градовете Завет, Исперих и 
Шумен, както и от Тутракан 
за Разград, Попово и Габрово. 
Добра е транспортната ни 
връзка с най-близката жп 
гара Просторно, с междуна-
родното речно пристанище 
в Тутракан и това в Русе.

Кубрат отстои на 37 км 
от областния център Раз-
град. Това е предимство, но 
може би и известен недос-
татък. Положителното е, че 
заради късите разстояния 
обменът на стоки, търго-
вията, услугите – всичко 
става по-бързо. А недос-
татък, защото съседните 
по-големи градове „изсмук-
ват” част от промишлено-
то производство, „дърпат” 
и работната ръка. Затова, 
а и не само, в икономическо 
отношение имаме известни 
проблеми, каквито търпят и 
съществуващите на тери-
торията ни фирми.

Разкажете за общински-

те проекти с европейско 
финансиране. Как проме-
ниха визията на общинския 
център и на селата?

Към момента имаме под-
писани договори за безвъз-
мездна финансова помощ за 
проекти с европейско финан-
сиране по ОП „Околна среда”, 
Програмата за развитие на 
селските райони, по Публич-
ната инвестиционна про-
грама „Растеж и устойчиво 
развитие на регионите” и по 
Националната кампания „За 
чиста околна среда 2014 г.”. 
Това са доста сериозни ин-
вестиции…

По ОПОС в момента из-
пълняваме проект „Строи-
телство и реконструкция 
на вътрешната водопровод-
на и канализационна мрежа 
на Кубрат и разширение на 
пречиствателната стан-
ция за отпадни води”. Той е 
на стойност 42 821 111 лв. 
След неговата реализация 
ще бъдат изградени 38 км 

канализационна и 35 км во-
допроводна мрежа и разши-
рение на пречиствателната 
станция за отпадни води с 
изградено биологично стъ-
пало. 

С приключването на 
проекта ще се ограничат 
загубите по водопроводно-
то трасе до минимум. Ще 
се подобри качеството на 
водата за питейни нужди. 
В резултат на това, както 
и в съответствие с прогно-
зите за поетапното реално 
увеличение на доходите на 
домакинствата в общината, 
се очаква постепенно мини-
мално увеличение на сред-
ното потребление на вода - 
първоначално с 5%, като към 
края на референтния период 
се предвижда да достигне до 
70,8 л/денонощие на човек. 

Искам това добре да се 
разбере. Ще се подобрят 
значително условията на жи-
вот на съгражданите ни, ще 
се постигне по-ефективно 
използване на ограничените 
природни ресурси и на изгра-
дените с публични средства 
системи. Аксиома е, че по-
добрената инфраструктура 
стимулира заселването на 
повече жители в региона.

Пак по ОП „Околна сре-
да” в момента реализираме 
проект „Рекултивация на съ-
ществуващо общинско депо 
в община Кубрат” на стой-
ност 725 000 лв. Той е раз-
делен на два основни етапа 
– техническа и биологична 
рекултивация на общинско-
то депо, като първият етап 
вече приключи. Предстои в 

следващите две години осъ-
ществяване на биологична-
та рекултивация.

По Програмата за раз-
витие на селските райони 
в процес на изпълнение са 
други два проекта. Единият 
е свързан с изграждане на 
многофункционална спорт-
на зала в Кубрат, а други-
ят е за реконструкция на 
водопроводната мрежа в с. 
Савин. Първият обект е за 
4 000 000 лв., а вторият – за 
1 340 742 лв.

Многофункционалната 
спортна зала ще бъде с ка-
пацитет от 500 седящи 
места, с възможност да се 
провеждат състезания по 
хандбал, волейбол, баскет-
бол, бокс, борба, спортна 
гимнастика, акробатика, 
вдигане на тежести и тенис 
на маса. Изграждането на 
това съвременно спортно-
техническо съоръжение ще 
допринесе до голяма степен 
за подобряване на условията 
за подготовката и трениро-
въчната дейност на местни-
те клубове. Ще предоставим 
достъп на желаещото насе-
ление от общината за спор-
туване, т.е. залагаме силно 
и на социалния елемент в 
работата ни с хората.

След приключването на 
проекта за реконструкция 
на водопроводната мрежа 
в с. Савин ще бъде подно-
вено трасе с обща дължина 
9975 м, като ще бъдат изгра-
дени 249 бр. сградни откло-
нения.

По Публичната инвести-
ционна програма „Растеж и 

Георги Сотиров

Един градец със името на хан
във дън сърцето тихо се обажда.
И хукват спомените ни натам
като към извор, гонени от жажда.

Градът се разраства от бившето село Балбунар. 
То е основано през 1624 г. Първите пет - шест къщи 
били построени до баллъ-бунар – кладенеца с пивката 
вода, откъдето и селището получава името си Бал-
бунар (Меден кладенец). През втората половина на 
ХIХ в. то наброява 120 къщи, а след Освобождението 
те вече са 180. На 1 март 1883 г. е открит Мировият 
съд. През 1890 г. се разкрива начално училище, а през 

1891 г. – и читалище.
През 1934 г. с. Балбунар е преименувано на Кубрат, 

а през 1948 г. е обявено за град. През следващите 66 
години той се разраства и утвърждава като админи-
стративен, промишлен и културен център. Построе-
ни са заводи, нови административни сгради, болница, 
банки, училища, ЦДГ, благоустроява се центърът на 
града.

За осигуряване на равен достъп до образование и 
качествена подготовка за всяко дете е приета про-
грама за оптимизация на училищната мрежа в общи-
ната. 

Жителите на община Кубрат познават и почитат 
миналото си, но гледат с надежда и в бъдещето. По-
вече за днешния и за утрешния ден на общината че-
тете в интервюто ни с кмета Ремзи Халилов. 

Ремзи Халилов е роден през 1954 г. в с. Савин, 
община Кубрат. Завършва специалност „Мате-
матика” в Шуменския университет „Епископ Кон-
стантин Преславски”. Има и следдипломна спе-
циализация по информатика в СУ „Св. Климент 
Охридски” – София, и по дефектология във ВТУ 
„Св. св. Кирил и Методий”. Има завършено второ 
висше образование – специалност „Счетоводство 
и контрол" във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”.

13 години е учител в Кубрат, 2 години е ди-
ректор на основното училище в с. Мъдрево и 7 
години е начело на Помощното училище интернат 
„Д-р Петър Берон” в общинския център.

От октомври 1999 г. е кмет на община Ку-
брат.

Женен, с две деца.

Ремзи Халилов, кмет на общината:
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устойчиво развитие на ре-
гионите” имаме одобрен за 
финансиране проект „Устой-
чиво развитие на Кубрат”. 
Това ще стане чрез рехаби-
литация на някои общест-
вени зелени площи в града 
и рехабилитация на детски 
площадки и съоръжения в ня-
кои от детските ни градини 
и ясли за 1 500 000 лв. 

Една от стратегически-
те цели, заложена в Общин-
ския план за развитие на об-
щина Кубрат 2014 – 2020 г., 
е свързана с подобряване 
средата за обитаване чрез 
ремонт и изграждане на 
паркове, градини и детски 
площадки. Няма да крия, че 
основен проблем при нас е 
лошото състояние на тези 
места за отдих, както и не-
приветливият облик на око-
лоблоковите пространства, 
пораждащи множество не-
удобства и предизвикващи 
недоволството на хората. 
Този проблем отблъсква до 
известна степен младежта 
и допринася за изселването 
й към по-големите градове, 
които предлагат по-добри 
условия и възможности за 
отглеждане, възпитание и 
развлечения на децата.

Работим и по „Чиста 
околна среда 2014 г.”. Тук 
нашата тема е „Обичам 
природата – и аз участвам”. 
Общината има одобрен за 
финансиране проект „По-
чистване и залесяване на зе-
лени площи и построяване на 
фитнес площадка на откри-
то” на стойност 10 000 лв. 
Тази идея ще бъде реализира-
на до края на септември т.г.

Какво друго правите 
за цялостното развитие 
на ВиК системата и пре-
чистването на отпадната 
вода?

Община Кубрат е пример 
за екологично чист район, да-
лече от по-големи индустри-
ални предприятия и замърси-
тели на околната среда.

Водопроводната и кана-
лизационната мрежа заедно 
с пречиствателната стан-
ция за отпадни води се сто-
панисват и поддържат от 
общинското предприятие 
ВиК „Меден кладенец” ЕООД. 
Питейната вода на терито-
рията на цялата община се 
добива от 8 сондажни кладе-
неца, които осигуряват на-
пълно достатъчен дебит за 
всичките 17 населени места. 
По отношение на нейното 
качество нямаме отклоне-
ния от нормите на показа-
телите.

Що се отнася до цялост-
ното развитие на ВиК сис-
темата и пречистването на 
отпадната вода, както вече 
споменах, в процес е реали-
зацията на проект. 

Един от основните 

проблеми на много ваши 
колеги е въпросът за отпа-
дъците и изграждането на 
регионални депа...

Община Кубрат е вклю-
чена в Регионалното сдруже-
ние за управление на отпадъ-
ците – регион Разград. 
Отпадъкът се депонира 
край с. Дянково, което 
се намира на 55 км от 
най-отдалеченото село 
в общината. Транспорт-
ните разходи оскъпяват 
услугата, а събраните 
данъци са крайно недос-
татъчни за покриване 
на разходите.

Регионалното депо 
е изградено чрез сред-
ства от републиканския 
бюджет и се стопанис-
ва и управлява от община 
Разград. То е въведено в 
експлоатация през 2009 г., 
а през 2010 г. започна да об-
служва всички предвидени 
общини – Разград, Цар Кало-
ян, Самуил, Завет, Кубрат, 
Исперих и Лозница. Старти-
рала е процедура по разши-
рение на депото с проектна 
експлоатация до 2042 г.

Отворени сме за инвес-
тиционни идеи, свързани с 
рециклиране на отпадъците, 
с изграждане на системи за 
разделното им събиране или 
за предварително сепари-
ране. Целта е да се намали 
техният поток, като се 
увеличи делът на екологосъ-
образното им третиране. 
Това всъщност е изискване 
и на нормативната уредба. 

Друга наша отговорност 
е таксата „Битови отпадъ-
ци” да остане социално по-
носима.

Достатъчно ли са сред-
ствата за ремонтиране на 
пътищата в общината?

За благоустрояването 
на града и селата полага-
ме големи усилия, тъй като 
това е важно за задържа-
нето на младото населе-
ние. По ПРСР бе реализиран 
проект за рехабилитация 
на парк „Омол” на стойност 
1 000 000 лв. След изпълне-
нието му се сдобихме с един 
напълно обновен градски 
парк, който предоставя пре-
красна възможност за спорт 
и отдих на жителите и гос-
тите на общинския център, 
а визията ни се доближи до 
европейската ни принадлеж-

ност.
Ние не забравяме и отго-

ворностите ни към бита и 
начина на живот на хората 
в селата. Ежегодно отделя-
ме средства за асфалтиране 
и рехабилитация на уличната 

мрежа в селата, като тази 
година финансирането е за 
800 000 лв.

Пак по Програмата за 
развитие на селските ра-
йони бе реализиран проект 
„Рехабилитация на улична-
та мрежа на с. Мъдрево” за 
1 258 000 лв. Бяха асфалти-
рани 6 улици с подменени към 
тях бордюри, бяха изпълнени 
тротоари от бетонови пло-
чи, нови оттоци и ревизион-
ни шахти, поставени бяха 
пътни знаци и т.н.

Пътува ли се лесно до 
селата?

Да, до всяко едно от 16-
те села в община Кубрат 
има асфалтови пътища, 
които са в добро състоя-
ние, като през зимния сезон 
те се почистват. На тери-
торията ни преминават и 
две второкласни трасета 
от републиканската мрежа, 
които се поддържат от Об-
ластното пътно управление 
– Разград.

Кой е най-големият ин-
фраструктурен проблем на 
общината? Как виждате 
неговото развитие?

Основен проблем на цяла-
та община е водоснабдява-
нето и канализацията. Това 
е главният приоритет, по 
който се работи през про-
грамния период. Както вече 
споменах, в Кубрат той ще 
бъде разрешен напълно след 
приключване изграждането 
на канализационната мрежа, 
реконструкцията на водо-
проводната и разширение-
то на пречиствателната 

станция за отпадни води. В 
с. Мъдрево чрез финансира-
не от ПУДООС бе построена 
канализационна мрежа, об-
хващаща къщите на цялото 
население, а имаме и изгот-
вен проект за изграждане на 
пречиствателна станция, за 
да затворим водния цикъл.

Друг важен инфраструк-
турен проблем е участък 
от път II-23 от Русе през 
Кубрат – Завет – Исперих 
до Дулово. Той осигурява 
най-прекия и едновременно 
с това най-удобен достъп за 
цялата северна част на об-
ласт Разград и в частност 
общините Кубрат, Завет 
и Исперих с Русе и Дунав 
мост. 

По данни на Областното 
пътно управление – Разград, 
до 2020 г. там е предвидена 
рехабилитация с ново стро-
ителство с цел да се избег-
нат многото опасни завои, 
които създават предпос-
тавки за пътнотранспортни 
произшествия.

Към какви обекти са на-
сочени капиталовите раз-
ходи в бюджета на община-
та? Други проекти, където 
строителният бранш може 
да работи? 

Капиталовите разходи 
от бюджета на общината са 
предназначени за основен и 
текущ ремонт на социална-
та и икономическата инфра-
структура, на пътищата, 
рехабилитация на учебно-
възпитателни заведения и 
общинско имущество. Бран-
шът участва в споменати-
те проекти, в които има 
извършване на строително-
монтажни работи.

Какво правите за ре-
новирането на сградите, 

общинска собственост 
– училищата, детските 
градини, читалищата? Ко-
ментирайте енергийната 
ефективност по отноше-
ние и на други здания – об-
щинска собственост. 

През изминалите годи-
ни са направени множество 
ремонти на всички детски 
и учебни заведения в града 
и селата, читалищата и на 
повечето общински сгра-
ди. Беше подменена стара-
та дограма с нова PVC със 
стъклопакет, поставихме 
хидроизолация на покривите, 
както и топлоизолация по 
фасадите на някои от сгра-
дите. Две от трите детски 
градини, детската ясла, ОУ 
„Хр. Смирненски”, СОУ „Хр. 
Ботев”, училищното обще-
житие и Дневният център 
за възрастни хора с увреж-
дания са напълно газифици-
рани.

Община Кубрат има раз-
работена програма за енер-
гийна ефективност. Тази 
година предстои газифици-
ране на читалището в града 
с одобрен проект за финан-
сиране по ПРСР.

Със средства от общин-
ския бюджет предстои га-
зифициране и на кухнята към 
училищния стол на СОУ „Хр. 
Ботев”. Тя още се използва 
от общинското предприятие 
„Социални услуги” за пригот-
вяне на храна за социално 
слаби хора.

Всичко това го правим 
чрез разумно влагане на об-
щинските пари. Сигурен съм, 
че подходът ни е правилен, и 
очакваме значителни иконо-
мии на средства.

Природните забележи-
телности от района дос-
тъпни ли са за хората? В 

местността Божурите 
продължават ли да се про-
веждат част от културни-
те прояви на общината?

Важно събитие в култур-
ния живот е Международни-
ят фолклорен фестивал „Бо-
журите”. Той се явява като 
духовен мост и пазител на 
фолклорните традиции на 
балканските народи. Про-
вежда се в местност до с. 
Божурово. Години наред в 
началото на май стотици 
хора – певци и танцьори от 
различни етноси, се стичат 
сред червеното море от бо-
жури. С народните носии, с 
хубостта и младостта на 
участниците, с прекрасните 
песни и обичаи тези мигове 
се превръщат в истински 
народен празник.

Във фестивала „Божури-
те” са вземали участие фол-
клорни състави от Република 
Гърция, Република Македония, 
Република Турция, Република 
Сърбия и Черна гора, Репу-
блика Молдова и Кралство 
Швеция.

Ежегодно в общината се 
провеждат и националните 
конкурси „Медни гласчета” 
и „Хумор и сатира”. Култур-
ните процеси в общината 
се осъществяват основно 
чрез дейността на читали-
щата. Те вече десетилетия 
наред поддържат огъня на 
духовността, като съхра-
няват народните традиции 
и обичаи, разпространяват 
духовните ценности и задо-
воляват културните потреб-
ности на населението. 

Навлязохме в новия про-
грамен период. От админи-
стративния капацитет на 
общинската администра-
ция ще зависи развитието 
на района…

Вярно е. В съответствие 
с националните стратегии, 
приложими в областта на 
управление на човешките 
ресурси, общината изпълни 
проекта „Укрепване на бъл-
гарската държавна служба 
и административния капа-
цитет за въвеждане и при-
лагане на постиженията 
на европейското право чрез 
обучение”. Реализацията му 
включваше провеждане на 
специализирани обучения, 
осигуряващи професионал-
ното и кариерното развитие 
на служителите. 116 души 
бяха обхванати от проекта. 

Участници във традиционния фолклорен фестивал 
„Божурите”
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Страницата 
подготви 
Десислава Бакърджиева

Рехабилитацията на 
17,5 км от път III-302 Дра-
гомирово - Царевец от 
км. 10+000 до км. 27+460 
е изпълнена на около 35%. 
Строително-монтажните 
работи по третокласния 
път започнаха в края на 
октомври миналата го-
дина със средства от 
Оперативна програма 
„Регионално развитие” 
(ОПРР). Проектът е вклю-
чен в лот 51 на ОПРР и е 
на обща стойност 10,9 
млн. лв. Това съобщиха от 
пресцентъра на Агенция 
„Пътна инфраструктура“.

Дейностите на обек-
та се извършват от ДЗЗД 
„Царевец 2013”, в което 
участват „Интегрирани 
пътни системи” АД и „Ин-
фраструктурна компания” 
АД. В момента изпълни-
телят възстановява път-
ната конструкция, полага 
нови асфалтови пластове, 
бетонови бордюри, тро-
тоари и банкети. Ремон-
тът обхваща и две голе-
ми съоръжения – мост при 
село Драгомирово и при 
село Царевец. Предстои 
подмяна на стоманените 
предпазни огради, обновя-
ване на хоризонталната 
маркировка и вертикална-
та сигнализация за осигу-
ряване безопасността на 

движението. Строителни-
ят надзор се осъществява 
от „Пътинвестинжене-
ринг” АД.

Отсечката Драго-
мирово – Царевец е на 
територията на общи-
на Свищов. Тя осигурява 
връзката на областния 
център Велико Търново и 
община Свищов. С модер-
низацията на трасето 
ще се улеснят трафикът 
и достъпът до важ ни кул-

турно-исторически обек-
ти в района.

Напредват дейност-
ите и по проекта за ре-
конструкция на 14,6 км от 
път III-7602 Граница с ОПУ 
Хасково – Голям Манастир 
– Крумово – Инзово – Роза 
от км. 8+600 до км. 13+600 
и от км. 14+300 до км. 
23+915, област Ямбол. Към 
момента са изпълнени над 
90% от основния ремонт 
на третокласния път. 

Той е включен в лот 59 на 
ОП„Регионално развитие”. 
Осигуреното финансира-
не е малко над 8 млн. лв. 
Строително-монтажните 
дейности се извършват 
от „Технострой-инжене-
ринг 99” АД, а надзорът е 
поверен на „Пътконсулт 
2000” ЕООД.

Път II I-7602 е пряка 
транспортна връзка меж-
ду областите Ямбол и 
Хас ково. Трасето осигуря-

ва достъпа до ТЕЦ „Мари-
ца-изток” и поема потока 
от автомобили към ГКПП 
Свиленград. Участъкът не 
е основно обновяван от 
около 30 години. С рехаби-
литацията не само ще се 
подобрят безопасността 
на движение и комфор-
тът при пътуване, но ще 
се улесни и директната 
връзка между Голям Ма-
настир, Крумово, Генерал 
Инзово и Роза.

Започна изграждането на кръго-
во кръстовище до Водната палата в 
Пловдив между булевардите „Цар Бо-
рис III Обединител” и „Марица”. Това е 
една от най-натоварените терито-
рии на града. Чрез новото съоръжение 
ще се прехвърли част от трафика от 
бул. „Шести септември” и ще се оси-
гури безконфликтна връзка 
между източната и запад-
ната част на Пловдив без 
светофарни уредби. Инвес-
тицията ще възлезе на около 
900 хил. лв. Средствата са 
осигурени от бюджета на 
общината.

Разработеният техниче-
ски проект е с две фази на 
изпълнение. Първата от тях 
предвижда изграждането на 
кръговото кръстовище. След 
приключването й  ще се на-
прави обследване на автомо-
билния поток в рамките на 
една година. С него ще се установи 
какъв е ефектът върху разтоварване-
то на бул. „Шести септември” и има 
ли нужда от реализацията на втория 
етап – да бъде направена директна 

подземна връзка 
между двете час-
ти на бул. „Мари-
ца”.

Първата фаза 
включва още пре-
асфалтиране на 
бул. „Цар Борис III 

Обединител” до баня „Старинна” и ре-
конструкция на тротоарите от две-
те страни на булеварда. Ще бъдат де-
монтирани и рекламните съоръжения, 
така че да се открие гледката към 

Стария Пловдив и Небет тепе.
Строителните работи се 

изпълняват от „Пътинженеринг” 
ЕООД. Първоначално ще бъдат 
ремонтирани тротоарите в 
рамките на 14 дни, след което 
ще се премине към изграждане-
то на кръговото кръстовище и 
поетапното преасфалтиране 
на платната на бул. „Цар Бо-
рис III Обединител”. По време на 

изграждането движението няма да се 
затваря, но ще се въведе временна ор-
ганизация за еднопосочно преминава-
не. Очаква се дейностите по обекта 
да приключат през септември.

Ремонтират три моста по републикански път 
III-9901 Царево – Ахтопол. Съоръженията са разпо-
ложени на територията на област Бургас между 
село Варвара и град Ахтопол. Ще бъдат изпълнени 
аварийно-възстановителни дейности на два сто-
манобетонни моста при км. 8+724 и км. 9+975 и на 
сводов водосток при км. 10+285. 

Проектът се изпълнява по Аварийната програ-
ма на Агенция „Пътна инфраструктура” (АПИ) и се 
финансира изцяло със средства от републиканския 
бюджет. Инвестицията е за над 1,6 млн. лв. 

Началото на проекта беше дадено през април с 
подписването на договора с изпълнителя „Пътища 
и мостове” ЕООД за извършване на проучвателно-
проектантски дейности и строителство за срок 
от 195 дни. Обследването е приключило и в момен-
та се изготвят работните проекти на съоръже-
нията.

По Аварийната програма на АПИ се реализира и 
нов мост, който трябва да бъде готов до началото 
на август. Съоръжението се изгражда над р. Казан 
дере при км. 67 от пътя Провадия – Айтос. Обектът 
ще е с дължина 27,1 м, а широчината му е 10,5 м, 
включваща – пътно платно 6,50 м и два тротоара 
по 2 м. Строителството на моста ще възлезе на 
близо 700 хил. лв.

Избраха изпълнител за изготвянето на идеен 
проект за доизграждането на автомагистрала 
„Хемус” (етап 2). След провеждане на открита про-
цедура за възлагане на обществена поръчка Нацио-
нална компания „Стратегически инфраструктур-
ни проекти” се спря на „Ежис – ИКП” ДЗЗД. В него 
влизат „Ежис България” ЕАД, „Ежис интернешънъл” 
АД, „Инжконсултпроект” ООД. Обединението беше 
класирано на първото място с ценова оферта от 
738 000 лв. без ДДС. В поръчката се включиха общо 
шест участника. 

В рамките на 420 дни изпълнителят трябва да 
разработи идейни проекти за три отсечки от АМ 
„Хемус”. Това са участък 3 с дължина от около 28 км 
- от II-35 до III-301/Александрово, участък 4 - 24 км от 
III-301/Александрово до III-303/Павликени и участък 
5 - 33 км от III-303/Павликени до E 85. Договорът 
се финансира по Оперативна програма „Транспорт” 
2007-2013 г.

Общо седем са ценовите 
предложения на допуснати-
те участници в откритата 
процедура за възлагане на 
обществена поръчка за из-
бор на изпълнител на стро-
ителен надзор за обект: път 
III-1102 Арчар – Извор – Димо-
во – Острокапци – Кладоруб 
– Салаш от км. 45+000 до км. 
50+075,52. При отварянето 
на офертите в Агенция „Път-
на инфраструктура” стана 
ясно, че най-ниската стой-
ност е на „Трансконсулт - БГ” 
ООД – 28 900 лв. без ДДС, а 
най-голяма е сумата на „Кон-
султ Инженерингс” ЕООД 
– 49 900 лв. без ДДС. Оста-
налите отворени оферти са 
на „Рутекс” ООД – 34 850 лв. 

без ДДС, „Пътинвестинже-
неринг” АД – 39 508 лв. без 
ДДС, „Три Ес” ООД – 35 000 лв. 
без ДДС, „Пътконсулт 2000” 
ЕООД – 38 900 лв. без ДДС, и 
ДЗЗД „Ежис Пътища – Бълга-
рия”, в което участват „Ежис 
Интернасионал” АД и „Ежис 
България” ЕАД – 42 222 лв. 
без ДДС.

През май беше определен 
и изпълнителят на строи-
телство на отсечката от 
път III-1102. АПИ възложи 
обекта на Сдружение „Ви-
дин 2012”, в което участват 
„ПСТ Холдинг” АД и „ПСТ Ви-
дин” ЕООД. Стойността на 
договора е 2 940 885 лв. без 
ДДС. Срокът за изпълнение 
на обществената поръчка е 

167 дни от стартирането на 
строителните дейности.

Третокласната отсечка 
е важна транспортна връзка 
в област Видин, на терито-
рията на общините Димово 
и Белоградчик. Започва от 

път II-11 Видин – Добри Дол 
– Монтана, преминава на за-
пад през Димово и достига 
до границата със Сърбия.  
Ще бъде изграден и изцяло 
нов път и съоръжения по съ-
ществуващото трасе.

Строително-монтажните дейности на път III-302 
Драгомирово – Царевец са достигнали  35%

Път III-7602 е пряка транспортна връзка между областите 
Ямбол и Хасково

Стартът на мащабния 
проект беше даден от кмета 
на Пловдив инж. Иван Тотев 
и зам.-кмета инж. Димитър 
Кацарски

Ремонтират 32 км 
третокласни пътища
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Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я
НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Вносител Министерски съвет

(Обн. ДВ, бр. 1 от 2001 г.; изм. 
и доп., бр. 41 и 111 от 2001 г., бр. 
43 от 2002 г., бр. 20, 65 и 107 от 
2003 г., бр. 36 и 65 от 2004 г., бр. 
28, 76, 77, 88, 94, 95, 103 и 105 от 
2005 г., бр. 29, 30, 34, 37, 65, 76, 79, 
80, 82, 106 и 108 от 2006 г., бр. 41, 
53 и 61 от 2007 г., бр. 33, 43, 54, 69, 
98 и 102 от 2008 г., бр. 6, 17, 19, 80, 
92 и 93 от 2009 г., бр. 15, 41, 50, 54 
и 87 от 2010 г., бр. 19, 35, 54 и 80 от 
2011 г., бр. 29, 32, 38, 45, 47, 53, 77, 
82 и 99 от 2012 г. и бр. 15, 24, 27, 28, 
66 и 109 от 2013 г.)

§ 1. В чл. 5, ал. 2 се създава изре-
чение трето:

„В конкурсната комисия задъл-
жително се включват представи-
тели на Камарата на архитекти-
те в България, като броят им не 
може да бъде по-малък от една 
трета от общия брой на членове-
те на комисията.”

§ 2. В чл. 19, ал. 5 думите „сред-
но високо“ се заменят със „средно“, 
а след думите „в повече от два имо-
та” се поставя запетая.

§ 3. В чл. 38, ал. 5 думата „жи-
лищна” се заличава.

§ 4. В чл. 46, ал. 1 думата „чеш-
ми“ и запетаята след нея се зали-
чават.

§ 5. В чл. 47, ал. 2 думата „чеш-
ми“ и запетаята след нея се зали-
чават.

§ 6. В чл. 53а, изречение второ 
думите „на началника на Дирекция-
та за национален строителен кон-
трол или на упълномощено от него 
длъжностно лице по реда на наред-
бата по чл. 225, ал. 4“ се заменят с 
„от компетентния орган по чл. 225, 
ал. 1 и чл. 225а, ал. 1“.

§ 7. В чл. 54, ал. 1, изречение 
трето думите „на началника на Ди-
рекцията за национален строите-
лен контрол или на упълномощено 
от него длъжностно лице по реда 
на наредбата по чл. 225, ал. 4“ се 
заменят с „от компетентния орган 
по чл. 225, ал. 1 и чл. 225а, ал. 1“.

§ 8. В чл. 56 се правят следните 
изменения и допълнения:

1. В ал. 2:
а) в изречение първо думите 

„по ред, установен с наредба на 
общинския съвет“ се заменят с 
„от главния архитект на община-
та по ред, установен с наредба на 
министъра на инвестиционното 
проектиране“;

б) в изречение второ след ду-
мите „областния управител“ се 
поставя запетая и се добавя „а за 
общинските имоти – с общинския 
съвет“.

2. Създава се ал. 7:
„(7) Не се допуска разполагане 

на преместваеми обекти върху 
имоти, в които реализираното 
строителство е достигнало пре-
делно допустимите стойности 
на показателите за плътност и 
интензивност на застрояване и за 
минимална задължително озелене-
на площ, както и ако не могат да 
се спазят нормативите за разсто-

яния до границите на поземления 
имот и до съществуващите сгра-
ди и постройки.”

§ 9. Създава се чл. 56а: 
„Чл. 56а. (1) Собствениците на 

съоръженията по чл. 56, ал. 6 задъл-
жително застраховат потребите-
лите им в случай на злополука. 

(2) Обект на застраховане 
по задължителната застраховка 
„Злополука” са здравето, животът 
и телесната цялост на потреби-
телите на съоръжения, поставяни 
в увеселителни обекти. 

(3) Потребители по ал. 2 са ли-
цата, които ползват за забавление 
съоръжения в увеселителен обект.

(4) Минималната застрахова-
телна сума по задължителната за-
страховка „Злополука” на потреби-
телите за всяко събитие за всеки 
потребител е 20 000 лв. 

(5) Отговорността на застра-
хователя за изплащане на застра-
хователната сума или на съот-
ветната част от нея се поражда 
в случаите, когато вследствие на 
злополука, покрита по договора за 
застраховка, е причинена смърт 
или трайна загуба на работоспо-
собност на потребител. 

(6) При настъпване на злопо-
лука застрахованият потребител 
или неговите наследници имат 
право да искат от застраховате-
ля, с който е сключен договорът, 
да плати застрахователната сума 
или съответната част от нея. 

(7) Застрахователят не дъл-
жи плащане, когато причинената 
на потребителя смърт или трай-
на загуба на работоспособност е 
вследствие на причини съгласно чл. 
280, т. 1-9 от Кодекса за застра-
ховането.” 

§ 10. В чл. 57 се правят следни-
те изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думите „по ред, ус-
тановен с наредба на общинския 
съвет по чл. 56, ал. 2” се заменят 
с „от главния архитект на общи-
ната по реда на наредбата по чл. 
56, ал. 2”.

2. Създава се ал. 6.
„(6) Собствениците на обек-

тите по ал. 1 носят отговорност 
за безопасността и техническото 
осигуряване на съоръженията.“

§ 11. В чл. 58 изречение първо се 
изменя така:

„В неурегулирани малки насе-
лени места и в части от тях за-
строяване се допуска въз основа на 
виза за проектиране по чл. 140, ал. 
1, която представлява скица-копие 
от кадастрална карта (кадастра-
лен план) или съставена от проек-
танта ситуационна скица-засне-
мане с данни за налични сгради и 
постройки в имота и в съседните 
имоти, с нанесени линии на застро-
яване и допустими височини, плът-
ност и интензивност на застро-
яване и други изисквания.“

§ 12. В чл. 66 се правят следни-
те изменения и допълнения:

1. В изречение първо след думи-
те „строителни книжа” се добавя 
„и договор за присъединяване“.

2. Изречение второ се изменя 

така: 
„Изискване, което не е посоче-

но от експлоатационното друже-
ство в становището за определя-
не на условията за присъединяване, 
издадено от дружеството за раз-
решаване на строителството, не 
може да бъде основание за отказ 
за сключване на договор за присъ-
единяване.”

§ 13. В чл. 70, ал. 4 думите „Ми-
нистърът на регионалното разви-
тие и“ се заличават, а думата „из-
дават“ се заменя с „издава“. 

§ 14. В чл. 75, ал. 4 се правят 
следните изменения:

1. В изречение първо думите 
„министърът на инвестиционното  
проектиране” се заличават, а дума-
та „издават” се заменя с „издава”.

2. В изречение второ думите 
„министъра на инвестиционното 
проектиране” се заличават.

§ 15. В чл. 93 се правят следни-
те изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думите „се изграждат 
и полагат едновременно“ се заме-
нят със „се проектират и разпола-
гат заедно“.

2. Създава се ал. 4:
„(4) Изграждането и поддържа-

нето на електронни съобщителни 
мрежи, съоръжения и свързаната с 
тях инфраструктура се извършва 
по реда на този закон и на глава 
седемнадесета от Закона за елек-
тронните съобщения.“

§ 16. В чл. 110, ал. 1 се създават 
т. 6 и 7:

„6. парцеларен план за приста-
нищната акватория;

7. план за регулация и застро-
яване на пристанищната терито-
рия и парцеларен план за приста-
нищната акватория като част от 
генерален план на пристанище за 
обществен транспорт.”

§ 17. В чл. 117, ал. 1 след думите 
„съгласувано с“ се добавя „министъ-
ра на инвестиционното проектира-
не“ и се поставя запетая.

§ 18. В чл. 124а се правят след-
ните изменения и допълнения:

1. В ал. 4, т. 1: 
а) в основния текст тирето и 

думите „за обекти със” се залича-
ват;

б) в буква „а” думата „обхват” 
се заменя със „за обекти с обхват”;

в) в буква „б” думата „нацио-
нално” се заменя със „за обекти с 
национално”;

г) създава се буква „в”:
„в) за републиканските пъти-

ща, железопътните магистрали и 
железопътните линии I и II катего-
рия.”

2. Създава се нова ал. 7:
„(7) Разрешение за изработва-

не на подробен устройствен план 
– план за регулация и застрояване 
на пристанищната територия и 
парцеларен план за пристанищ-
ната акватория, като част от 
генералния план на пристанище 
за обществен транспорт се дава 
с решението на министъра на 
транспорта, информационните 
технологии и съобщенията и на 
министъра на регионалното разви-

тие по чл. 112а от Закона за мор-
ските пространства, вътрешните 
водни пътища и пристанищата на 
Република България.”

3. Досегашните ал. 7 и 8 ста-
ват съответно ал. 8 и 9.

§ 19. В чл. 124б се правят след-
ните изменения:

1. В ал. 1 изречение второ се 
изменя така: 

„Разрешенията по чл. 124, ал. 
1 и 2 и чл. 124а, ал. 4 се дават в 
едномесечен срок, а разрешенията 
по чл. 124 а, ал. 2 и 3 – в 14-дневен 
срок от постъпване на искането 
за разрешение.“

2. В ал. 2 думите „и в един мес-
тен вестник“ се заличават.

3. В ал. 3 след думите „на ми-
нистъра на инвестиционното про-
ектиране по чл. 124а, ал. 4, т. 2“ се 
поставя запетая и се добавя „на 
министъра на транспорта, инфор-
мационните технологии и съобще-
нията и на министъра на регионал-
ното развитие по чл. 124а, ал. 7“. 

§ 20. В чл. 125 се правят следни-
те изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думите „при необходи-
мост“ се заличават:

2. В ал. 2:
а) създава се ново изречение 

второ:
„В заданието за изработване 

на подробен устройствен план за 
обекти по чл. 124а, ал. 4, т. 2, бук-
ва „б“ се посочва индикативната 
стойност на строежа.“;

б) досегашното изречение вто-
ро става изречение трето.

§ 21. В чл. 126, ал. 1 след думите 
„устройствена концепция за тях“ 
се добавя „когато са финансирани 
с публични средства“ и се поставя 
запетая.

§ 22. В чл. 128 се правят следни-
те изменения и допълнения:

1. В ал. 2, изречение първо след 
думата „разгласява” се добавя „в 
деня на обнародването му в „Дър-
жавен вестник”.

2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Когато проектът за подро-

бен устройствен план е за част от 
населено място или селищно обра-
зувание в обхват до един квартал 
или до три квартала в градовете 
с районно деление, както и за по-
землени имоти извън границите на 
населени места и селищни образу-
вания, обявлението по ал. 2 се съ-
общава на заинтересуваните лица. 
В случаите, когато адресът на ня-
кое от заинтересуваните лица не 
е известен или то не е намерено 
на посочения от него адрес, обяв-
лението се обнародва в „Държавен 
вестник”.“

3. Алинея 5 се изменя така:
„(5) В 14-дневен срок от съоб-

щаването на обявлението по ал. 3 
или в едномесечен срок от обна-
родването му в „Държавен вест-
ник“ заинтересуваните лица могат 
да направят писмени възражения, 
предложения и искания по проекта 
за подробен устройствен план до 
общинската администрация.“

§ 23. В чл. 134 се правят следни-
те изменения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 7:
„(7) По реда на ал. 6 може да се 

промени начинът на застрояване 
само между два урегулирани позем-
лени имота за ниско застрояване 
при спазване на останалите изи-
сквания и при наличие на нотари-
ално заверено писмено съгласие на 
собствениците на засегнатите 
имоти. В този случай не е необ-
ходимо визата за проектиране да 
се съобщава на заинтересуваните 
лица. Допуснатото застрояване се 
отразява служебно в действащия 
подробен устройствен план.”

2. Досегашната ал. 7 става  
ал. 8.

§ 24. В чл. 135, ал. 1 накрая се 
поставя запетая и се добавя „а ко-
гато искането е за изменение на 
генерален план по чл. 110, ал. 1, т. 
7 – до министъра на транспорта, 
информационните технологии и 
съобщенията и до министъра на 
регионалното развитие”.

§ 25. В чл. 139 ал. 3 се изменя 
така:

„(3) Всички графични докумен-
ти по всички части на инвести-
ционния проект, както и началната 
страница на текстовата част се 
подписват и подпечатват от про-
ектанта на съответната част 
и се подписват от възложителя. 
Взаимно обвързаните части на 
инвестиционния проект се съгла-
суват с подпис върху чертежите 
от проектантите на тези части 
на проекта, които са в пряка зави-
симост. Не се съгласуват с подпис 
от проектантите на останалите 
части специфични за всяка про-
ектна част графични разработки 
и изчисленията, извършени от про-
ектанта по съответната част, 
когато при изпълнението им не се 
засяга предвиденото в други про-
ектни части.“

§ 26. В чл. 140 ал. 3 се изменя 
така:

„(3) За строежите по чл. 12, ал. 
3, чл. 41, ал. 2, чл. 50, 51, 58, 59, чл. 
133, ал. 6 и чл. 134, ал. 6 и 7, както 
и за обекти – недвижими култур-
ни ценности, издаването на виза е 
задължително. Визата за проекти-
ране се съобщава на заинтересува-
ните лица по чл. 131, с изключение 
на случаите, когато са представе-
ни декларации за съгласието им с 
нотариална заверка на подписите 
или заинтересувани лица са само 
лицата, по чиято инициатива се 
издава визата.“

§ 27. В чл. 141 се правят следни-
те изменения и допълнения:

1. В ал. 6, т. 2:
а) в основния текст тирето и 

думите „за обекти със” се залича-
ват;

б) в буква „а” думата „обхват” 
се заменя със „за обекти с обхват”;

в) в буква „б” думата „нацио-
нално” се заменя със „за обекти с 
национално”;

г) създава се буква „в”:
„в) за републиканските пъти-

ща, железопътните магистрали 
и железопътните линии I и II кате-
гория.”
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§ 28. В чл. 142 се създава ал. 12:
„(12) Одит за пътна безопас-

ност на републиканските пътища, 
които са част от трансевропей-
ската пътна мрежа на терито-
рията на Република България, се 
извършва задължително на ин-
вестиционните проекти във фази 
идеен и/или технически и работен 
проект по договор с възложителя 
от одитори по пътна безопасност, 
които отговарят на изискванията 
на чл. 36д от Закона за пътищата.“

§ 29. В чл. 143, ал. 1,  т. 3 се из-
меня така:

„3. становища, издадени от 
експлоатационните дружества, за 
определяне на условията за присъ-
единяване на обекта към мрежата 
на техническата инфраструкту-
ра; становището  се издава от 
експлоатационното дружество в 
7-дневен срок;“.

§ 30. В чл. 144, ал. 1,  т. 2 се из-
меня така:

„2. виза за проектиране в случа-
ите по чл. 140, ал. 3;”.

§ 31. В чл. 145 се правят следни-
те изменения и допълнения:

1. В ал. 2, т. 2:
а) в основния текст тирето и 

думите „за обекти със” се залича-
ват;

б) в буква „а” думата „обхват” 
се заменя със „за обекти с обхват”;

в) в буква „б” думата „нацио-
нално” се заменя със „за обекти с 
национално”;

г) създава се буква „в”:
„в) за републиканските пътища, 

железопътните магистрали и же-
лезопътните линии I и II категория.”

2. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Когато одобрените ин-

вестиционни проекти, по които 
е изпълнен строежът, са изгу-
бени, те се възстановяват при 
необходимост от собственика с 
инвестиционен проект-заснемане 
на извършения строеж и предста-
вени документи по чл. 144, ал. 1, 
т. 1-3 и ал. 2. Проектът-заснема-
не се съгласува от органа, ком-
петентен да одобри инвести-
ционния проект за строежа, след 
представяне на разрешението за 
строеж или на други документи 
от издадените строителни кни-
жа. Проектът-заснемане служи 
като основа за извършване на 
последващи строителни и мон-
тажни работи на строежа със 
или без промяна на предназначе-
нието, както и при прехвърлител-
ни сделки.“

§ 32. В чл. 147, ал. 1 се правят 
следните изменения:

1. Точка 2 се изменя така:
„2. монтаж на инсталации, съ-

оръжения и уредби, в т.ч. на съоръ-
жения с повишена опасност, чийто 
технически надзор се осъществява 
по реда на чл. 34 от Закона за тех-
ническите изисквания към проду-
ктите;”

2. В т. 7 думите „градински и 
паркови елементи“ се заличават.

§ 33. В чл. 148 се правят следни-
те изменения и допълнения:

1. В ал. 3, т. 2:
а) в основния текст тирето и 

думите „за обекти със” се залича-
ват;

б) в буква „а” думата „обхват” 
се заменя със „за обекти с обхват”;

в) в буква „б” думата „нацио-
нално” се заменя със „за обекти с 
национално”;

г) създава се буква „в”:
„в) за републиканските пъти-

ща, железопътните магистрали и 
железопътните линии I и II катего-
рия.”

2. Алинея 6 се изменя така:
„(6) При аварийни ситуации и 

природни бедствия разрешения за 
строеж на геозащитни обекти, 
както и за укрепване и/или възста-
новяване на засегнатите обекти 
по изключение могат да се издават 
въз основа на частични техниче-

ски или работни проекти. Строи-
телните книжа се комплектуват 
по време на и след изпълнение на 
неотложните аварийни работи.”

3. В ал. 8:
а) изречение второ се изменя 

така:
„Влезлият в сила администра-

тивен акт по реда на Закона за 
опазване на околната среда и/или 
на Закона за биологичното раз-
нообразие е приложение – нераз-
делна част от разрешението за 
строеж.“

б) създава се изречение трето:
„За строежите от четвърта 

до шеста категория, когато се на-
мират в урбанизирани територии и 
извън защитени зони, не се извърш-
ва оценка за въздействието върху 
околната среда, както и преценка 
за необходимостта от оценка за 
въздействието върху околната 
среда по реда на Закона за опазва-
не на околната среда.” 

§ 34. В чл. 149 се правят следни-
те изменения:

1. В ал. 2, т. 3 думите „чл. 185, 
ал. 1 и 2“ се заменят с „чл. 185,  
ал. 2“.

2. В ал. 5, изречение второ ду-
мата „такова“ се заменя с „такава“.

§ 35. В чл. 151, ал. 1 се създават 
т. 12 и 13:

„12. барбекюта, перголи, чеш-
ми, беседки, градински и паркови 
елементи, когато същите не са на 
намалени отстояния до съседните 
имоти и са с височина до 2,5 м, и 
елементи на вертикалната пла-
нировка, с които не се променят 
параметрите на устройство и за-
строяване;

13. промяна на предназначе-
нието на помещения и самостоя-
телни обекти за нежилищни нужди 
без извършване на строителни и 
монтажни работи при спазване 
условията на чл. 38 и уведомяване 
за извършената промяна на пред-
назначението на служба „Геодезия, 
картография и кадастър” по мес-
тонахождение на имота в двуме-
сечен срок.“

§ 36. В чл. 157, ал. 2 се правят 
следните изменения и допълнения:

1. В изречение първо думите „и 
в присъствието на служители по 

чл. 223, ал. 2“ се заличават.
2. В изречение второ накрая се 

поставя запетая и се добавя „как-
то и на договор за осъществяване 
на авторски надзор, когато такъв 
е задължителен”.

§ 37. В чл. 160 ал. 1 се изменя 
така: 

„(1) Участници в процеса на 
строителството са възложите-
лят, строителят, проектантът, 
консултантът, физическото лице, 
упражняващо технически контрол 
за част „Конструктивна”, и техни-
ческият ръководител в случаите 
на чл. 163а, ал. 5.”

§ 38. В чл. 161, ал. 4 се създава 
т. 5:

„5. започване на строеж с дого-
вор за осъществяване на авторски 
надзор, когато такъв е задължите-
лен.“

§ 39. В чл. 178, ал. 3, т. 1 думите 
„и/или не са съставени технически 
и енергиен паспорт“ се заменят с 
„и не е съставен технически пас-
порт“.

§ 40. В чл. 215, ал. 5, изречение 
първо думите „ал. 5“ се заменят с 
„ал. 6“.

§ 41. В чл. 221, ал. 2 думите „уни-
формено облекло и отличителни 
знаци” се заменят с „представи-
телно работно облекло“.

§ 42. В чл. 222 се правят следни-
те изменения и допълнения:

1. В ал. 1:
а) в основния текст думите „За 

строежите от първа, втора и тре-
та категория“ се заличават;

б) в т. 1 и 2 след думата „стро-
ежи” се добавя „от първа до трета 
категория включително“;

в) в т. 5 след думата „строежи-
те” се добавя „и не отговарят на 
изискванията на чл. 169 а, ал. 1 на 
всички категории строежи“;

г) в т. 6, 7 и 8 след думата 
„строежи” се добавя „от първа до 
трета категория включително“;

д) в т. 10 след думата „стро-
ежи” се добавя „по смисъла на чл. 
225, ал. 2 от първа до трета кате-
гория включително“;

е) в т. 12 след думата „стро-
ежи” се добавя „по т. 1, 2 и 6“;

ж) в т. 14 след думата „стро-
ежа” се добавя „по т. 1, 2, 6 и 7“;

з) в т. 15 думата „санкции” се 
заменя с „глоби и имуществени 
санкции;”.

2. В ал. 2:
а) в основния текст думите „За 

строежите от първа, втора и тре-
та категория“ се заличават;

б) точка 1 се изменя така:
„1. констатират незаконни 

строежи и строежи с нарушения 
от първа, втора и трета катего-
рия;“

в) в т. 2 след думата „строежи” 
се добавя „от първа до трета ка-
тегория включително“;

г) в т. 3 накрая се добавя „за 
всички категории строежи“;

д) в т. 5 накрая се добавя „за 
всички категории строежи“;

е) в т. 6 накрая се добавя „за 
всички категории строежи”;

ж) в т. 7 накрая се добавя „за 
всички категории строежи”.

§ 43. В чл. 224, ал. 1 се създава 
т. 8:

„8. без осигурен авторски над-
зор по чл. 162, ал. 2.“

§ 44. В чл. 232, ал. 4 се правят 
следните допълнения:

1. В т. 1 след думата „ръководи“ 
се добавя „проектните или“.

2. В т. 2 след думата „строи-
телството” се поставя запетая и 
се добавя „нарушава авторските 
права на друг проектант”.

§ 45. В чл. 237, ал. 1 се правят 
следните изменения и допълнения:

1. В т. 1 след думата „строеж“ 
се добавя „от първа до трета ка-
тегория включително“.

2. В т. 2 след думите „по чл. 
224, ал. 1“ се добавя „от първа до 
трета категория включително“.

3. В т. 3 думите „строеж, спрян 
със заповед по чл. 224, ал. 1“ и за-
петаята след тях се заменят със 
„строеж по т. 2“.

4. В т. 4 след думата „строеж“ 
се добавя „от първа до трета ка-
тегория включително“.

5. В т. 5 след думите „компе-
тентността на“ се добавя „проек-
танта“ и се поставя запетая.

§ 46. В Допълнителните разпо-
редби се правят следните измене-
ния и допълнения:

1. В § 4, ал. 2, изречение второ 
се изменя така:

„В случаите, когато адресът на 
някое от заинтересуваните лица 
не е известен или то не е намерено 
на посочения от него адрес, което 
се удостоверява с подписите на 
две длъжностни лица, съобще-
нието се поставя на недвижимия 
имот, за който се отнася, в случай 
че той е идентифициран на място 
с граници, както и на интернет 
страницата, и на таблото за обяв-
ления в сградата на общината, ра-
йона или кметството - за времето 
за подаване на възражения, предло-
жения и искания.“

2. В § 5:
а) в т. 18, изречение първо след 

думата „всички“ се добавя „надзем-
ни“, а думите „на и над терена“ се 
заличават;

б) създава се т. 84:
„84. „Индикативна стойност 

на строеж“ е прогнозната стой-
ност на строежа без включен да-
нък върху добавената стойност, 
изчислена по окрупнени показате-
ли на базата на предварителни 
проучвания – задание за проекти-

ране по чл. 125 или по чл. 138, или 
по количествена сметка на база-
та на инвестиционен проект. При 
наличие на договори за проекти-
ране и строителство, при които 
е фиксирана реална стойност 
на строежа, за водеща се счита 
договорената реална стойност. 
Когато строежът се състои от 
няколко обекта или етапа, за кои-
то могат да се издадат отделни 
разрешения за строеж, за опре-
деляне на стойността се приема 
стойността на целия строеж.”

§ 47. В Заключителните разпо-
редби се правят следните измене-
ния и допълнения:

1. В § 18:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Министърът на регионал-

ното развитие самостоятелно 
или съвместно с другите компе-
тентни министри издава наредби 
и инструкции и одобрява образци 
на документи съобразно правомо-
щията си по прилагането на този 
закон. Министърът на инвести-
ционното проектиране самосто-
ятелно или съвместно с другите 
компетентни министри одобрява 
технически правила и нормативи 
за проектиране, строителство 
и/или осигуряване на благопри-
ятна среда за обитаване, издава 
наредби и инструкции и одобрява 
образци на документи съобразно 
правомощията си по прилагането 
на този закон.“;

б) алинея 7 се изменя така:
„(7) Министърът на инвести-

ционното проектиране и минис-
търът на регионалното развитие 
съвместно с ръководителите на 
заинтересуваните централни и 
териториални администрации 
одобряват техническите правила 
и нормативи за проектиране, из-
граждане и ползване на съоръжени-
ята и мрежите на техническата 
инфраструктура.”

2. В § 22:
а) досегашният текст става 

ал. 1;
б) създават се ал. 2 и 3:
„(2) Когато в подробните ус-

тройствени планове в графичен 
вид регулационните линии съвпа-
дат с кадастралните граници, при 
оцифряване на тези планове мес-
тоположението на регулационните 
линии в цифров вид съвпада с мес-
тоположението на кадастралните 
граници в цифров вид.

(3) Когато в подробните 
устройствени планове регу-
лационните линии съвпадат с 
кадастралните граници и при 
трасиране на регулационните 
линии на място се получат раз-
лики спрямо съществуващите 
материализирани кадастрални 
граници в рамките на допусти-
мата точност, определена по 
реда на Закона за кадастъра и 
имотния регистър, материали-
зираните кадастрални граници 
са трасираните регулационни 
линии.”

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ 
РАЗПОРЕДБИ

§ 48. Търпимите строежи по 
смисъла на § 16, ал. 1 от Преход-
ните разпоредби на закона и по 
смисъла на § 127, ал. 1 от Пре-
ходните и заключителните раз-
поредби на Закона за изменение и 
допълнение на Закона за устрой-
ство на територията (ДВ, бр. 82 
от 2012 г.), които са с постоянен 
устройствен статут, могат да 
се пристрояват, надстрояват, 
да им се извършват ремонти, 
реконструкции и преустройства, 
да се променя предназначението 
им, както и в тях да се извърш-
ват всички допустими по закон 
строителни и монтажни работи 
в съответствие с предвижда-
нията на действащия подробен 

устройствен план. Посочените 
дейности се изпълняват след 
представяне на проекти-засне-
мане на съществуващия строеж, 
които се одобряват едновремен-
но с инвестиционните проекти за 
новия строеж, за който се издава 
разрешение за строеж по общия 
ред на този закон. В издаденото 
разрешение за строеж изрично 
се отбелязва, че то се издава за 
търпим строеж.

§ 49. (1) Започнатите преди 26 
юли 2013 г. производства по изра-
ботване и одобряване на подроб-
ни устройствени планове или на 
техни изменения от компетент-
ността на общинските съвети и 
областните управители за обекти 
с обхват до една област, които са 
строежи от първа и втора кате-
гория с индикативна стойност 
над 10 000 000 лв., финансирани с 
публични средства, се довършват 
по реда, действал до влизането в 
сила на Закона за изменение и до-
пълнение на Закона за устройство 
на територията (ДВ, бр. 66 от 
2013 г.).

(2) Започнатите преди 26 юли 
2013 г. производства по изработ-
ване и одобряване на подробни ус-
тройствени планове или на техни 
изменения от компетентността 
на кмета на общината по реда на 
чл. 124а, ал. 2 и чл. 129, ал. 2 за обек-
ти, които са строежи от първа и 
втора категория с индикативна 
стойност над 10 000 000 лв., фи-
нансирани с публични средства, се 
довършват по реда, действал до 
влизането в сила на Закона за из-
менение и допълнение на Закона за 
устройство на територията (ДВ, 
бр. 66 от 2013 г.).

(3) За дата на започване на 
производство по изработване 
и одобряване на подробните ус-
тройствени планове или на техни 
изменения по ал. 1 и 2 се смята да-
тата на допускане (разрешаване) 
или възлагане изработването на 
съответния проект.

(4) Започнатите преди 26 юли 
2013 г. производства по съгласу-
ване и одобряване на инвести-
ционни проекти и по издаване на 
разрешения за строеж, както и по 
допускане и одобряване на измене-
ния в одобрените инвестиционни 
проекти по реда на чл. 154, ал. 5 за 
обекти в обхват до една област, 
както и за строежи от първа и 
втора категория с индикативна 
стойност над 10 000 000 лв., фи-
нансирани с публични средства, 
които са били в правомощията на 
главните архитекти на общините 
или на областните управители, се 
довършват по реда, действал до 
влизането в сила на Закона за из-
менение и допълнение на Закона за 
устройство на територията (ДВ, 
бр. 66 от 2013 г.).

(5) За дата на започване на 
производство по съгласуване и 
одобряване на инвестиционен про-
ект и на издаване на разрешение 
за строеж по ал. 4 се счита дата-
та на внасяне на инвестиционния 
проект за съгласуване и одобря-
ване от компетентния орган. За 
започнато производство се счита 
и наличието на съгласуван от ком-
петентния орган идеен инвести-
ционен проект.

§ 50. В § 127 от Преходните и 
заключителните разпоредби на 
Закона за изменение и допълнение 
на Закона за устройство на тери-
торията (ДВ, бр. 82 от 2012 г.) се 
правят следните изменения и до-
пълнения:

1. В ал. 5 думите „Дирекцията 
за национален строителен контрол 
за прилагане на мерките по чл. 225“ 
се заменят с „компетентния орган 
за прилагане на мерките по чл. 225 
и 225а“.

2. Алинея 8 се изменя така:
„(8) Узаконяването се състои в 
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съгласуване на инвестиционен про-
ект-заснемане за узаконяване, при-
веждане на строежа в съответ-
ствие със съгласувания проект, 
заплащане на дължимите такси и 
издаване на акт за узаконяване.”

3. В ал. 15 след думите „чл. 225” 
се добавя „и 225а“.

§ 51. В Закона за енергетиката 
(обн., ДВ, бр. 107 от 2003 г.; изм. и 
доп., бр. 18 от 2004 г., бр. 18 и 95 от 
2005 г., бр. 30, 65 и 74 от 2006 г., 
бр. 49, 55 и 59 от 2007 г., бр. 36, 43 
и 98 от 2008 г., бр. 35, 41, 42, 82 и 
103 от 2009 г., бр. 54 и 97 от 2010 г., 
бр. 35 и 47 от 2011 г., бр. 38, 54 и 
82 от 2012 г. и бр. 15, 20, 23, 59 и 
66 от 2013 г.) се правят следните 
изменения:

1. В чл. 83, ал. 3 думите „минис-
търа на регионалното развитие, 
министъра на инвестиционното 
проектиране” се заменят с „минис-
търа на инвестиционното проек-
тиране, министъра на регионално-
то развитие”.

2. В чл. 125, ал. 4 думите „ми-
нистъра на регионалното разви-
тие, министъра на инвестицион-
ното проектиране” се заменят с 
„министъра на инвестиционното 
проектиране, министъра на регио-
налното развитие”.

3. В чл. 200, ал. 2 думите „ми-
нистъра на регионалното разви-
тие, министъра на инвестицион-
ното проектиране” се заменят с 
„министъра на инвестиционното 
проектиране, министъра на регио-
налното развитие”.

§ 52. В Закона за биологично-
то разнообразие (обн., ДВ, бр. 77 
от 2002 г.; изм. и доп., бр. 88 и 105 
от 2005 г., бр. 29, 30, 34, 52, 64 и 94 
от 2007 г., бр. 43 от 2008 г., бр. 19, 
80 и 103 от 2009 г., бр. 62 и 89 от 
2010 г., бр. 19 и 33 от 2011 г., бр. 32, 
59 и 77 от 2012 г. и бр. 15, 27 и 66 
от 2013 г.), в чл. 31 се създава ал. 3:

„(3) Планове, програми и инвес-
тиционни предложения, попадащи в 
границите на урбанизирани тери-
тории – населени места и селищни 
образувания, не подлежат на оцен-
ката по ал. 1.”

§ 53. В Закона за морските 
пространства, вътрешните водни 
пътища и пристанищата на Ре-
публика България (обн., ДВ, бр. 12 
от 2000 г.; изм. и доп., бр. 111 от 
2001 г., бр. 24 и 70 от 2004 г., бр. 11, 
45, 87, 88, 94, 102 и 104 от 2005 г., 
бр. 30, 36, 43, 65, 99 и 108 от 2006 г., 
бр. 41, 54 и 109 от 2007 г., бр. 67, 71, 
98 и 108 от 2008 г., бр. 47 и 81 от 
2009 г., бр. 61 и 88 от 2010 г., бр. 23 
от 2011 г., бр. 32 и 53 от 2012 г., бр. 
15, 28, 66 и 109 от 2013 г. и бр. 24 
от 2014 г.), в чл. 112, ал. 1 се правят 
следните изменения:

1. В изречение първо думите „с 
национално значение“ се залича-
ват.

2. Изречение второ се изменя 
така:

„С решението се одобрява из-
готвеното задание за изработва-
не на проект на генерален план на 
пристанището и се допуска изра-
ботването на генералния план.“

§ 54. В срок до три месеца от 
обнародването на този закон в 
„Държавен вестник"  Министерски-
ят съвет привежда наредбата по 
чл. 31а от Закона за биологичното 
разнообразие в съответствие с из-
мененията на Закона за биологично-
то разнообразие. 

§ 55. Министърът на инвес-
тиционното проектиране издава 
наредбата по чл. 56, ал. 2 в шест-
месечен срок от влизането в сила 
на този закон.

§ 56. Законът влиза в сила от 
деня на обнародването му в „Дър-
жавен вестник”.

Законът е приет от 42-
о т о  н ар о д н о  съ б р ан и е  н а 
…………………… 2014 г. и е подпе-
чатан с официалния печат на На-
родното събрание.

Причините, които налагат съз-
даването на проекта на Закон за 
изменение и допълнение на Закона 
за устройство на територията:

Предлаганите промени са раз-
работени в изпълнение на приори-
тетни мерки от №4 до №16 в Тре-
тия пакет от мерки за намаляване 
на регулаторната тежест, приет 
с Решение №90 на Министерския 
съвет от 

2014 г. и мярка №6 от Първия 
пакет, приет с Решение №484 на 
Министерския съвет от 2014 г., 
като част от Програмата „Дър-
жавност, развитие, справедли-
вост – икономически и социални 
приоритети на правителството 
на Република България“, които в 
по-голямата си част са инициира-
ни от областни управители, кме-
тове на общини и местни админи-
страции в отговор на допитване, 
осъществено през месец август 
2013 г. 

Обществената значимост на 
дейностите, свързани с инвести-
ционния процес, е безспорна – те 
обуславят в значителна степен 
качествата на урбанизираната 
среда, в която протича човешкият 
живот. Това налага подобряване на  
бизнес средата и стимулиране на 
инвестиционната инициатива с 
цел да се защитават както об-
ществените интереси за сигур-
ността и качествата на строи-
телството, така и интересите на 
представителите на съответни-
те професионални общности.

I. Целите, които са поставе-
ни в законопроекта:

Предлаганите изменения и до-
пълнения в Закона за устройство 
на територията (ЗУТ) могат да 
бъдат обобщени в следните ос-
новни насоки:

1. Усъвършенстване и оптими-
зиране на процедурите, свързани 
с устройственото планиране, 
инвестиционното проектиране, 
строителството и въвеждането 
в експлоатация на строежите, с 
цел намаляване на регулаторната 
тежест при реализация на инвес-
тиционни инициативи.

Предлагат се мерки, с които се 
цели облекчаване на администра-
тивните пречки пред бизнеса и 
гражданите, включително намаля-
ване на финансовата тежест, при 
гарантирана защита на общест-
вения интерес. 

2. Прецизиране на правомощия-
та на министъра на инвестицион-
ното проектиране, определени 
с измененията на ЗУТ от 26 юли 
2013 г. 

Предлаганите допълнения към 
текстовете от Закона за измене-
ние и допълнение на Закона за ус-
тройство на територията, в сила 
от 26 юли 2013 г., са изключително 
важни за прецизиране правомощия-
та на министъра на инвестицион-
ното проектиране с цел избягване 
на противоречиви тълкувания при 
допускане и одобряване на устрой-
ствени планове, одобряване на ин-
вестиционни проекти и издаване 
на разрешение за строеж. 

3. Прецизиране и допълване на 
правата, задълженията и отговор-
ностите на административните 
органи и на участниците в инвес-
тиционния процес.

Предлаганите промени целят 
постигането на ефективна защи-
та на интересите на общество-
то посредством гарантиране на 
професионалните качества, квали-
фикация и опит на лицата, участ-
ващи в инвестиционния процес, и 

повишаване качеството на инвес-
тиционните проекти чрез по-ак-
тивно привличане на браншовите 
организации. 

4. Изменения и допълнения с 
цел синхронизиране с действащо-
то законодателство. 

Предлага се прецизиране и до-
пълване на текстове с оглед ед-
нозначно тълкуване и привеждане 
в съответствие с други закони.

II. Мотивите за конкретни-
те предложения за изменение и 
допълнение, обобщени съобраз-
но изведените цели, са, както 
следва: 

1. Към цел: Усъвършенстване 
и оптимизиране на процедурите, 
свързани с устройственото пла-
ниране, инвестиционното про-
ектиране, строителството и 
въвеждането в експлоатация на 
строежите, с цел  намаляване на 
регулаторната тежест при реа-
лизация на инвестиционни иници-
ативи.

 Чл. 19, ал. 5 – С предлагано-
то изменение се дава възможност 
за обособяване на самостоятелни 
урегулирани поземлени имоти при 
редово застрояване на жилищни 
сгради, както и при други видове 
специфично застрояване. 

 Чл. 38, ал. 5 – С предлагано-
то изменение се дава възможност 
за облекчаване на реда и намаля-
ване на сроковете при преустрой-
ство на помещения и обекти за 
нежилищни нужди в заварена сгра-
да, като досега съществуващият 
ред за преустройство на помеще-
ния и обекти за нежилищни нужди 
в жилищна сграда се въвежда и 
при преустройство на помещения 
и обекти за нежилищни нужди в 
нежилищна сграда. Този случай до-
сега не е бил уреден в ЗУТ, но него-
вото уреждане е все по-належащо 
предвид често променящите се 
функции на обществените сгради.

 Чл. 56, ал. 2 и 7 – Постига 
се унифициране на процедурите 
за издаване на  разрешение за по-
ставяне на преместваеми обекти 
чрез единна наредба на министъра 
на инвестиционното проектиране, 
като се прекратява практиката 
редът за поставяне да бъде опре-
делян чрез Наредба на общинския 
съвет за всяка отделна община. 
Настоящото предложение е в из-
пълнение на мярка №4 от Третия 
пакет от мерки за намаляване на 
регулаторната тежест. Очаква-
ният финансов ефект от инициа-
тивата върху бюджета на общини-
те e икономия в размер 280 000 лв.

 Чл. 56а – Въвежда се за-
дължение за собствениците на 
съоръженията, поставяни в увесе-
лителни обекти, да застраховат 
потребителите им в случай на 
злополука в съответствие с изис-
кванията на чл. 6, ал. 2 от Кодекса 
за застраховането, според който 
задължително застраховане се 
установява със закон или с меж-
дународен договор, ратифициран, 
обнародван и влязъл в сила за Ре-
публика България. 

 Чл. 66 и чл. 143, ал. 1, т. 3 
– Предварителният договор с 
експлоатационните  дружества 
за присъединяване на строежите 
към мрежите на техническата ин-
фраструктура, който по досегаш-
ния ред се изисква при издаване на 
разрешение за строеж, се заменя 
със становище за условията на 
присъединяване, което се издава в 
7-дневен срок. При окончателното 
свързване на готовите обекти – 
чрез договор за присъединяване, 

експлоатационните дружества 
са задължени да се съобразят със 
становището, като условие, което 
не е посочено в становището, не 
може да бъде основание за отказ-
ване на присъединяване. Стано-
вищата съдържат изходни данни 
за проектиране и са напълно дос-
татъчни като указания за проек-
тантите и одобряващия орган на 
администрацията. Предварител-
ните договори на практика дубли-
рат становищата по отношение 
на съдържанието, но утежняват и 
увеличават сроковете за изпълне-
ние на услугата – 30 дни за договор 
вместо 7 дни за становище; мяр-
ката е предложена под №6 в Пър-
вия пакет от мерки за намаляване 
на административната тежест, 
приет с Решение №484 на Минис-
терския съвет от 2013 г. Очаква-
ният ефект от изпълнението на 
мярката е изчислен на повече от 6 
млн. лв., които ще бъдат спесте-
ни на бизнеса, както и във време 
– средно по 23 дни за всяко разре-
шение за строеж.

 Чл. 124б – Предлагат се из-
менения и допълнения, свързани с 
разрешенията за изработване на 
подробен устройствен план (ПУП).  
Предвижда се двукратно съкраща-
ване на срока за издаване на раз-
решение за изработване на ПУП 
– от 30 дни на 14 дни, и намаляване 
на финансовите разходи за адми-
нистрацията. Настоящото пред-
ложение е в изпълнение на мярка 
№5 от Третия пакет от мерки за 
намаляване на регулаторната те-
жест. Съкращаването на времето 
за извършване на процедурата по 
разрешаването за изработване на 
устройствени планове се  изразя-
ва в спестено време в размер на 
128 000 работни дни.

 Чл. 128, ал. 3 – Предвиждат 
се  изменения и допълнения с цел 
оптимизиране на процедурите по 
обявяване на ПУП. Проектите за 
подробни устройствени планове 
за част от населено място се 
съобщават на всички заинтересо-
вани лица, за което в някои случаи 
няма физическа възможност. Все 
още липсва имотен регистър, ка-
дастралният регистър е непълен 
и неточен, адресите са неизвест-
ни, има починали лица или лица, 
пребиваващи в чужбина. Това на 
практика спира за неопределено 
време устройствената процедура. 
Изменението дава алтернатива и 
създава възможност за изпълне-
ние на процедурата в обозримо 
време и съкращаване на срокове-
те. Настоящото предложение е в 
изпълнение на мярка №6 от Третия 
пакет от мерки за намаляване на 
регулаторната тежест. 

 В чл. 134 се създава нова ал. 
7 – Предлаганото изменение значи-
телно облекчава възложителите и 
администрацията, като спестява 
процедури по допускане, изработ-
ване, процедиране и одобряване на 
изменение на ПУП, в които заинте-
ресуваните лица имат предвари-
телно съгласие и не се променят 
параметрите на действащ общ 
устройствен план (ОУП) и ПУП. 
Ефектът е облекчаване и съкра-
щаване на процедурите както за 
възложителите, така и за адми-
нистрацията. Настоящото пред-
ложение е в изпълнение на мярка 
№9 от Третия пакет от мерки за 
намаляване на регулаторната те-
жест. През 2012 г. са издадени и 
обявени 24 194 визи. Ако се приеме, 
че при всички визи не се засягат 
заинтересуваните страни или че 
те са съгласни, предложението ще 
спести на бизнеса и гражданите 
338 716 дни. Финансовият ефект 
може да бъде изчислен на  338 
716 лв.

 Чл. 139, ал. 3 – Предлагат се 
изменения и допълнения, свързани 
с взаимната съгласуваност на от-

делните части на инвестиционния 
проект. Изискването всички про-
ектанти на отделните части на 
проекта да съгласуват с ориги-
нален подпис всички графични и 
текстови материали затруднява 
проектирането и ги поставя в по-
зиция да съгласуват и съответно 
да поемат отговорност за специ-
фични технически изчисления, чер-
тежи и текстови разработки, по 
които те нямат компетентност, 
и се явява ненужно. Ефектът е об-
лекчаване и съкращаване на про-
цеса и времето на проектиране, 
както и на процедурата по съгла-
суване. Настоящото предложение 
е в изпълнение на мярка №8 от Тре-
тия пакет от мерки за намаляване 
на регулаторната тежест. През 
2012 г. услугата е предоставена 
2713 пъти. При среден разход 50 
лв. за осигуряване подписването на 
инвестиционния проект от всич-
ки проектанти общият финансов 
ефект за инвеститора е прибли-
зително 13 000 лв.

 Чл. 140, ал. 3 – Предлагат се 
изменения и допълнения относно 
издаване на визата за проектира-
не. Визата по чл. 140, ал. 3 от ЗУТ 
се издава въз основа на мотивира-
но предложение (в графичен вид) 
на възложителите и по тяхно лич-
но заявление (в писмен вид) и/или с 
представено нотариално заверено 
съгласие от всички заинтересува-
ни лица, поради което процедурата 
по съобщаване и изчакване на до-
пълнителен срок от 14 дни, в случай 
че не се засягат други заинтересу-
вани лица, е нецелесъобразна. По-
стига се съкращаване на процеду-
рата и на сроковете. Настоящото 
предложение е в изпълнение на мяр-
ка №9 от Третия пакет от мерки 
за намаляване на регулаторната 
тежест. През 2012 г. са издадени и 
обявени 24 194 визи. Ако се приеме, 
че при една трета от всички визи 
не се засягат заинтересуваните 
страни или че те са съгласни, пред-
ложението ще спести на бизнеса и 
гражданите 113 000 дни. Финансов 
ефект за гражданите и бизнеса – 
338 716 лв.

 Чл. 144, ал. 1 – Цитираните 
в ЗУТ членове препращат към чл. 
140, ал. 3, който се явява обобща-
ващ за случаите, в които се изис-
ква виза за проектиране. Насто-
ящото предложение е в изпълнение 
на мярка № 19 от Третия пакет от 
мерки за намаляване на регулатор-
ната тежест.

 Чл. 145, ал. 1 и 5 – При досе-
гашния ред за възстановяване на 
одобрени инвестиционни проекти 
проектът-заснемане трябва от-
ново да бъде одобряван. С предла-
ганата промяна одобряването се 
замества от съгласуване и се дава 
възможност проектът-заснемане 
да служи за основа при последва-
щи инвестиционни инициативи. 
Настоящото предложение е в из-
пълнение на мярка №12 от Третия 
пакет от мерки за намаляване 
на регулаторната тежест. През 
2012 г. услугата е предоставена 
1411 пъти. Таксата варира в зави-
симост от общините и е обвърза-
на с площта на обекта. При среден 
разход за издаване на становище 
от 700 лв., включващ местна 
такса 500 лв. и 200 лв. разходи 
за подготовка и представяне на 
документацията, общият ефект 
за бизнеса възлиза на 987 700 лв. 
спестени средства.

 Чл. 148, ал. 8 – Сега дейст-
ващият текст задължава възло-
жителите на  всички инвести-
ционни проекти, независимо от 
вида и категорията на строежа, 
да изискват становище от Ми-
нистерството на околната сре-
да и водите или от съответната 
регионална инспекция по околната 
среда и водите (РИОСВ) относно 
необходимостта от извършване 
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на оценка за въздействие върху 
околната среда (ОВОС) по ЗООС 
или оценка на съвместимостта 
по Закона за биологичното разно-
образие (ЗБР) и да заплащат съ-
ответната такса. Изменението 
облекчава процедурите по одобря-
ване на инвестиционни проекти и 
издаване на разрешения за стро-
еж за строежите от четвърта 
до шеста категория. Ефектът е 
намаляване на административна-
та и финансовата тежест върху 
инвеститорите и съкращаване 
на сроковете за процедиране на 
проекти. Настоящото предложе-
ние е в изпълнение на мерки №11 
и 15 от Третия пакет от мерки 
за намаляване на регулаторната 
тежест. През 2012 г. услугата по 
преценка на необходимостта от 
ОВОС е предоставена 3997 пъти. 
При среден разход за издаване на 
становище от 800 лв., включващ 
държавна такса 500 лв. и 300 лв. 
разходи за подготовка и предста-
вяне на документацията, общият 
ефект за бизнеса е 3 197 600 лв.

 С изменението на Закона 
за биологичното разнообразие 
се преустановява досегашната 
практика за планове, програми и 
инвестиционни предложения, по-
падащи в границите на урбани-
зирани територии, да се изисква 
задължителна оценка за екологич-
на съвместимост и преценка за 
това, дали изобщо подлежат на 
оценка. Ефектът е, че се спестя-
ват не само разходи за граждани-
те и бизнеса, но и голям финансов 
и времеви ресурс за регионалните 
инспекции по околната среда и во-
дите. За 2013 г. РИОСВ са издали 
17 579 становища, че не се изисква 
оценка за съвместимост, и само 
812, че е необходима оценка.

 В чл. 151 се създават т. 12 
и 13 – Определят се допълващи 
елементи, като барбекюта, перго-
ли, чешми и беседки, елементи на 
вертикалната планировка, както 
и промяна на предназначение на 
обект без СМР. Посочените обек-
ти в голямата си част са готови 
търговски елементи, които се по-
ставят върху терена без извърш-
ване на строителни дейности, 
изискващи инвестиционен проект, 
имат второстепенни функции, не 
изискват специална квалификация 
за изграждането им и не подлежат 
на въвеждане в експлоатация. Цел-
та е облекчаване на процедурите и 
отпадане на разрешителния режим. 
През 2012 г. услугата е предоста-
вена 28 249 пъти. При допускане, че 
в 3000 случая се издава разрешение 
за строеж, когато се извършва 
само промяна на предназначението, 
и средната такса е 30 лв., общият 
ефект би бил 90 000 лв. от такси 
и 30 000 лв. от разходи за подго-
товка и представяне на докумен-
тацията. Общият финансов ефект 
за бизнеса възлиза приблизително 
на 120 000 лв. Настоящото предло-
жение е в изпълнение на мярка №13 
от Третия пакет от мерки за нама-
ляване на регулаторната тежест. 
За постигане на съответствие на 
новото предложение с други тек-
стове на ЗУТ се предлагат съот-
ветните промени в чл. 46, ал. 1, чл. 
47, ал. 2 и чл. 47, ал. 1. 

 Чл. 157, ал. 2 – Предвижда 
отпадане присъствието на служи-
теля по чл. 223, ал. 2 от ЗУТ при 
откриването на строителна пло-
щадка и на строителна линия на 
обекта, което задължително се 
извършва от консултант (надзор-
ник), технически ръководител, въз-
ложител, строител и технически 
правоспособно лице – геодезист. 
Служителят по чл. 223, ал. 2 от 
ЗУТ на практика дублира функци-
ите на лицензирания геодезист и 
на строителя, изисква допълни-
телно администриране и събиране 
на такса, което ненужно забавя 

началото на строителния процес. 
През 2012 г. услугата е предос-
тавена 10 319 пъти. При средна 
стойност 20 лв., плюс разходите 
на инвеститора за подаване на 
заявление, както и разходите за 
комуникация с общинската админи-
страция – средният разход е 40 лв.  
Очакваното финансово облекчение 
за бизнеса възлиза на 412 760 лв. 
Настоящото предложение е в из-
пълнение на мярка №6 от Третия 
пакет от мерки за намаляване на 
регулаторната тежест.

• § 4, ал. 2 от Допълнител-
ните разпоредби - Предвиждат 
се  изменения и допълнения с цел 
оптимизиране на процедурата по 
съобщаване на административни 
актове в областта на устрой-
ственото планиране и инвести-
ционното проектиране на заин-
тересуваните лица. Изменението 
води до облекчаване на процедура-
та, включително за одобряващия 
орган, когато имотът не може да 
бъде идентифициран (например 
незастроен парцел без отложени 
реални граници и др.), дава алтер-
натива на процедурата по съоб-
щаване и създава възможност за 
изпълнение на процедурата в обо-
зримо време, както и съкращаване 
на сроковете й. Настоящото пред-
ложение е в изпълнение на мярка 
№10 от Третия пакет от мерки 
за намаляване на регулаторната 
тежест.

• В § 32 от Преходните раз-
поредби е предвиден текст, кой-
то третира  възможността за 
извършване на пристрояване, 
надстрояване, основен ремонт, 
реконструкция и преустройство, 
както и промяна на предназначе-
нието на търпими строежи по 
смисъла на § 16, ал. 1 от Допъл-
нителните разпоредби на ЗУТ и § 
127, ал. 1 от Преходните и заклю-
чителните разпоредби (ПЗР) на 
ЗИД на ЗУТ, които имат постоянен 
устройствен статут, както и за 
извършване на всички допустими 
по закон строителни и монтажни 
работи на търпимите строежи, 
в съответствие с предвиждания-
та на действащия ПУП. Задължи-
телно условие за извършване на 
строителни и монтажни работи 
на търпимия строеж е той да има 
постоянен устройствен статут, 
както и посочените дейности да 
са допустими по закон, т.е. да са в 
съответствие с предвижданията 
на действащия ПУП. Посочените 
дейности могат да се изпълнят 
след представяне на проекти-зас-
немане за узаконяване на същест-
вуващия търпим строеж, които 
се одобряват едновременно с ин-
вестиционните проекти за новия 
строеж, за който се издава разре-
шение за строеж по общия ред на 
ЗУТ, като в така издаденото раз-
решение за строеж за новия стро-
еж задължително се отбелязва, че 
то се издава за търпим строеж. 
Настоящото предложение е в из-
пълнение на мярка №14 от Третия 
пакет от мерки за намаляване на 
регулаторната тежест.

• В § 34 от Заключителните 
разпоредби е предвидено изменение 
на ал. 8 на § 127 от ПЗР на ЗИД на 
ЗУТ (ДВ, бр. 82 от 2012 г.). С тази 
промяна се цели преустановяване 
на противоречивата практика в 
много общини при узаконяване на 
строежи да се налагат глоби и в 
случаите, когато визираните в чл. 
34, ал. 1, изречение второ от Зако-
на за административните наруше-
ния и наказания (ЗАНН) срокове за 
образуване на административно-
наказателно производство – три 
месеца от откриване на наруши-
теля и една година от извършва-
не на нарушението, са изтекли. 
Отчетено е обстоятелството, 
че правото на административ-
нонаказващия орган да реализира 

административнонаказателна 
отговорност на нарушителя от-
пада, в случай че той установи, че 
сроковете по чл. 34, ал. 1, изрече-
ние второ от ЗАНН, са изтекли, и 
административнонаказващият 
орган е длъжен служебно да следи 
и да не предприема образуването, 
съответно да прекрати вече обра-
зуваното административнонаказа-
телното производство. Следова-
телно при изпълнението на всички 
условия за узаконяване е достатъч-
но заплащането на такса за изда-
ване на акт за узаконяване. С тази 
промяна се постига редуциране на 
административната и финансова 
тежест. Настоящото предложение 
е в изпълнение на мярка №16 от 
Третия пакет от мерки за намаля-
ване на регулаторната тежест.

2. Към цел: Прецизиране право-
мощията на министъра на инвес-
тиционното проектиране, опреде-
лени с измененията на ЗУТ от 26 
юли 2013 г.

След създаването на Минис-
терството на инвестиционно-
то проектиране с изменение  на 
ЗУТ, в сила от 26 юли 2013 г., се 
разделиха правомощията между 
министъра на инвестиционното 
проектиране и министъра на реги-
оналното развитие. Практиката 
през изминалите месеци показа, 
че е необходимо прецизиране на 
правомощията, както и допълване 
и доуточняване на текстове с цел 
избягване на неясноти и противо-
речиви тълкувания.

 С предложението в чл. 70, 
ал. 4 и чл. 75, ал. 4 във връзка с 
функциите и правомощията на 
МИП, регламентирани в Устрой-
ствения правилник на МИП, и в 
съответствие с изискванията на 
специализираното законодател-
ство се уточнява водещата роля 
на министъра на инвестиционно-
то проектиране при издаването на 
Наредба за правилата и нормите 
за разполагане на проводите и съ-
оръженията на техническата ин-
фраструктура. В този смисъл са 
и предлаганите в § 46 промени в 
Закона за енергетиката.

Същевременно се уточняват 
правомощията на министъра на 
регионалното развитие по отно-
шение на наредби за проектиране 
на елементите на транспортната 
техническа инфраструктура. 

 С предложеното в чл. 117, ал. 
1 изменение се попълва пропуск в 
ЗИД на ЗУТ от 26 юли 2013 г., като 
министърът на регионалното раз-
витие издава Наредба за обема и 
съдържанието на устройствените 
планове, съгласувано с министъра 
на инвестиционното проектиране.

 С промените, предлагани в 
чл. 124а, ал. 4, чл. 141, ал. 6, чл. 145, 
ал. 2 и чл. 148, ал. 3, се уточняват 
правомощията на министъра на 
регионалното развитие относно 
допускането и одобряването на 
устройствени планове, одобрява-
нето на проекти и издаването на 
разрешение за строеж за републи-
канските пътища, железопътните 
магистрали и железопътните ли-
нии – I и II категория.

 Чл. 125, ал. 2 – Въвежда се 
изискването още на етап задание 
за изработване на устройствен 
план да бъде посочена индикатив-
ната стойност на бъдещия стро-
еж, за да бъде еднозначно прецене-
но, дали инвестиционният проект 
е в правомощията на министъра 
на инвестиционното проектиране. 

 § 5, т. 84 от Допълнителни-
те разпоредби -  въвежда се дефи-
ниция на понятието „индикативна 
стойност“, което е определящо за 
правомощията на министъра на 
инвестиционното проектиране 
след промените, въведени със ЗИД 
на ЗУТ от 26.07.2013. Дефиниране-
то на понятието цели да се избег-
нат противоречиви тълкувания 

при определяне стойността на 
инвестиционните проекти.

 В § 22 от Заключителните 
разпоредби – С предложенията се 
регламентира редът за по-ната-
тъшно процедиране на започнати 
преди 26 юли 2013 г. производства 
по изработване и одобряване на 
ПУП или на техни изменения от 
компетентността на общински-
те съвети, областните управи-
тели и кметовете на общини; по 
съгласуване и одобряване на инвес-
тиционни проекти и издаване на 
разрешения за строеж, както и по 
допускане и одобряване на измене-
ния в одобрените инвестиционни 
проекти по реда на чл. 154, ал. 5 от 
ЗУТ, които са били в правомощията 
на главните архитекти на общи-
ните или на областните управи-
тели, за обекти в обхват до една 
област, както и за строежи от I и 
II категория с индикативна стой-
ност над 10 000 000 лв., финансира-
ни с публични средства. Предвижда 
се започнатите производства да 
се довършват по досегашния ред. 
Предлаганите преходни разпоред-
би допълват § 52 от ПЗР към ЗИД 
на ЗУТ (ДВ, бр. 66 от 2013 г.).

• В § 18 от Заключителните 
разпоредби се прецизират право-
мощията на министъра на инвес-
тиционното проектиране относно 
одобряването на  строителни и 
технически правила и нормативи, 
издаването на наредби и инструк-
ции и одобряването на образци на 
документи в областта на устрой-
ственото планиране и инвести-
ционното проектиране в съответ-
ствие с изискванията на чл. 169, 
ал. 4 от ЗУТ. 

3. Към цел: Прецизиране и до-
пълване на правата, задълженията 
и отговорностите на администра-
тивните органи и на участниците 
в инвестиционния процес.

 Чл. 5, ал. 2 – Чрез предла-
ганите промени се постановява 
задължителна минимална квота 
на представители на Камарата 
на архитектите в България и на 
Съюза на архитектите в България 
при избора на главни архитекти  в 
общините и в районите на Сто-
личната община и на градовете с 
районно делене. Чрез по-активно 
привличане на браншовите орга-
низации се  гарантират професио-
налните качества, квалификация и 
опит на главните архитекти.

 С предлаганите в чл. 53а, 
чл. 54, ал. 1, чл. 215, 221 и чл. 222, 
ал. 1 и 2 изменения и допълнения се 
отстраняват непълноти, неточно-
сти и противоречия относно функ-
циите и правомощията на Дирек-
цията за национален строителен 
контрол (ДНСК), възникнали след 
влизането в сила на ЗИД на ЗУТ 
(ДВ, бр. 82 от 2012 г.), с който се 
разделиха правомощията на ДНСК 
и общинските администрации по 
отношение на контрола върху зако-
носъобразността на извършеното 
или извършващото се строител-
ство и които, в сегашния им вид, 
не са прецизирани досега. 

 Чл. 160, ал. 1 – Уточняват 
се задължителните участници 
в строителния процес, като се 
прецизира ролята на техническия 
ръководител на строежа с цел по-
вишаване качеството на строи-
телния продукт. 

 Чл. 161, ал. 4, чл. 224, ал. 1 – 
Въвежда се изискването за задъл-
жителен авторски надзор на про-
ектантите, което би допринесло 
за по-ефикасно спазване на прави-
лата и нормите в строителство-
то, повишаване качеството на ра-
ботите  и осигуряване на защита 
на интересите на обществото.

 Чл. 232, ал. 4, чл. 237, ал. 1 – 
С предлаганите изменения се цели 
защита на авторските права на 
проектантите, повишаване на 
етиката във взаимоотношенията 

в инвестиционния процес и гаран-
тиране на по-високо качество на 
строителния продукт.

4. Към цел: Изменения и до-
пълнения с цел синхронизиране с 
действащото законодателство. 

 Чл. 142, ал. 12 – Предложе-
ният текст е в съответствие с 
чл. 36г от Закона за пътищата, 
съгласно който одитът за пътна 
безопасност на инфраструкту-
рен проект е неразделна част от 
процеса на инвестиционното му 
проектиране и се извършва за-
дължително на следните етапи: 
преди съгласуване и одобряване 
на инвестиционния проект - иде-
ен и/или технически/работен, при 
въвеждане в пробна експлоатация 
на пътя и при неговата начална 
експлоатация. Предложението за 
създаване на тази разпоредба е 
съобразено с разпоредбите на чл. 
142, ал. 10 и 11 от ЗУТ. В чл. 112, 
ал. 11 от ЗУТ са включени крите-
рии, които са описани и в Закона 
за енергийната ефективност. 

• § 22 от Заключителните раз-
поредби на ЗУТ - Във връзка с въве-
деното изискване устройствени-
те планове да бъдат изработвани 
и в цифров вид - чл. 116а от ЗУТ 
(ДВ, бр. 82 от 2012 г.), са регламен-
тирани принципи при оцифряване 
на действащите ПУП, както и за 
оценка на точността при тра-
сиране на място на елементи от 
тези планове. Наличието на таки-
ва принципи ще подпомогне прак-
тиката при оцифряване на дейст-
ващите устройствени планове, 
както и ще ограничи значително 
възможността за спорове в съда.

С промените в чл. 93 от 
ЗУТ се постига съответствие със 
Закона за електронните съобще-
ния (ЗЕС), който в частта относ-
но изграждането на електронни 
съобщителни мрежи се явява спе-
циален спрямо Закона за устрой-
ство на територията. Законът за 
електронните съобщения съдържа 
подробна уредба по отношение на 
строителството на тези мрежи, 
както и правата за преминаване и 
ползване, учредяване на сервитути 
при изграждането на електронни 
съобщителни мрежи. Налице са 
множество затруднения от прак-
тически характер на местно ниво 
при прилагането на ЗЕС, което се 
преодолява с предложените тек-
стове.

 С промените в чл. 110, 124а, 
124б и 135 се постига съответ-
ствие с текстовете, предвидени в 
Закона за морските пространства, 
вътрешните водни пътища и прис-
танищата на Република България 
(ЗМПВВППРБ), относно допускане-
то за регулиране на територията 
и акваторията на пристанищата 
и специализираните пристанищ-
ни обекти. Създава се изрична 
разпоредба за органа, компетен-
тен да разреши изработването 
на подробен устройствен план 
като част от генералния план на 
пристанище за обществен транс-
порт, за да няма неяснота и/или 
противоречие между компетент-
ността на органите по чл. 124а от 
ЗУТ и по чл. 112а и следващите от  
ЗМПВВППРБ. 

 С  и з м е н е н и я т а  в  
ЗМПВВППРБ (чл. 112а, ал. 1) се 
одобрява изготвеното задание 
за изработване на проект на ге-
нерален план на пристанището и 
се допуска изработването на ге-
нералния план.

 С предложения законопроект 
не се предвижда създаване на нови 
бюджетни структури и бюджетни 
разходи.

 Предложеният законопроект 
не е свързан с транспониране на 
актове на Европейския съюз.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Пламен Орешарски)
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До инж. Костадинов, 
председател на КИП към НС

След като се запознахме с Зако-
нопроекта за изменение и допълнение 
на Закона за устройство на терито-
рията (ЗИД на ЗУТ), внесен от Ми-
нистерския съвет на 11.06.2014 г. в 
Народното събрание с вх. № 402-01-28, 
и приложените към него мотиви, кон-
статирахме следното:

Предложените промени в ЗИД 
на ЗУТ от Министерския съвет са 
били инициирани, както е посочено в 
мотивите към него, за облекчаване 
на регулаторните режими и подо-
бряване на бизнес средата в сфера-
та на устройственото планиране, 
инвестиционното проектиране и 
строителството. Според вносите-
ля на законопроекта са предложени 
текстове, водещи до съкращаване 
на сроковете при процедури, свър-
зани с устройственото планиране, 
инвестиционното проектиране и 
строителството и облекчаване на 
инвестиционния разрешителен ре-
жим.

Въпреки горепосочените конста-
тации Камарата на архитектите в 
България запазва позицията си, из-
разена с писмо до МИП и другите 
отговорни институции, прието от 
Управителния съвет на КАБ, изх. № 
261/28.02.2014 г., като счита, че ня-
кои от предложенията са в противо-
речие с други текстове на ЗУТ, как-
то и с други съществуващи законови 
текстове, например в ЗУЕС, ЗС и др., 
и предлага незначителни промени и 
допълнения.

Настоящото становище е из-
готвено с цел чрез промените да се 
постигне само положителен ефект 
и да се гарантират правата на 
всички участници в инвестицион-
ния процес.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ВКЛЮЧВА-
НЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТЕКСТОВЕ В 
ЗИД НА ЗУТ

 §*. В чл. 142, ал. 1 се прави след-
ното допълнение:

Точката се заменя със запетая и 
се добавя текстът „в което задъл-
жително се вписва и името на воде-
щия проектант по смисъла на чл. 162,  
ал. 7”.

„Чл. 142. (Изм. – ДВ, бр. 65 от 
2003 г.) (1) Инвестиционните проек-
ти подлежат на съгласуване и одо-
бряване и са основание за издаване 
на разрешение за строеж, в което 
задължително се вписва и името на 
водещия проектант по смисъла на 
чл. 162, ал. 7“.

§**. В чл. 143, ал. 1 се създава 
нова т. 6:

„Т. 6. Удостоверение за регистри-
ран в КАБ договор за проектиране, 
съгласно изискванията на чл. 29, ал. 
3 от ЗКАИИП, и удостоверение за ре-
гистриран в КАБ договор за автор-
ски надзор.“

„Чл. 143. (Изм. – ДВ, бр. 65 от 
2003 г.) (1) Инвестиционните про-
екти се съгласуват и одобряват въз 
основа на представени:

1. оценка на съответствието 
на проектната документация със 
съществените изисквания към стро-
ежа;

(...)
6. Удостоверение за регистри-

ран в КАБ договор за проектиране, 
съгласно изискванията на чл. 29, 
ал. 3 от ЗКАИИП, и удостоверение 
за регистриран в КАБ договор за ав-
торски надзор.“

§***. В чл. 160, ал. 2 след дума-
та „договори” се поставя запетая и 
се добавя текстът „които са реги-
стрирани в съответните камари”.

„Чл. 160. (Изм. – ДВ, бр. 65 от 
2003 г.) (1) Участници в процеса на 
строителството са възложителят, 
строителят, проектантът, консул-
тантът, физическото лице, упраж-
няващо технически контрол за част 
„Конструктивна”, техническият 
ръководител и доставчикът на ма-
шини, съоръжения и технологично 
оборудване.

(2) Взаимоотношенията между 
участниците в строителството се 
уреждат с писмени договори, които 
са регистрирани в съответните 
камари.”

§****. В чл. 162 се правят следни-
те допълнения:

В Чл. 162, ал. 2 изречение първо 
след думата „чрез” се добавя „пис-
мен“ . В края на изречение първо точ-
ката се заменя със запетая и се до-
бавя текстът „който се регистрира 
в съответната камара“.

Добавя се нова ал. 7 със следно-
то съдържание:

(7) Водещ проектант е лицето 
– автор на главната проектна част 
на инвестиционния проект или ус-
тройствения план, определяща не-
говата основна функция.

 
„Чл. 162. (Изм. – ДВ, бр. 65 от 

2003 г.) (1) Проектант е физическо 
или юридическо лице, включващо в 
състава си физически лица, прите-
жаващи необходимата проектант-
ска правоспособност.

(...)
(7) Водещ проектант е лицето 

– автор на главната проектна част 
на инвестиционния проект или ус-
тройствения план, определяща не-
говата основна функция.“

МОТИВИ
Изискванията за представяне на 

удостоверение за регистрация на 
договорите за проектиране в КАБ 
и КИИП при одобряване на проект-
ната документация и получаване на 
разрешение за строеж гарантира 
изпълнение на задълженията на ар-
хитектите проектанти, съгласно 
ЗКАИИП, да осигуряват качествено 
обслужване и защита интересите 
на обществото. Предложенията за 
изменение на ЗУТ засягат чл. 143, 
ал. 1, чл. 160, ал. 2 и чл. 162, ал. 2 от 
ЗУТ. По този начин се синхронизират 
посочените текстове на ЗУТ с чл. 
29, ал. 1 и ал. 3 от ЗКАИИП и се оси-
гурява прозрачност в процесите на 
инвестиционното проектиране. Това 
наше предложение напълно се вписва 
и в посочените цели, които си поста-
вя законопроектът, а именно посо-
чената като цел № 3 от мотивите 
на законопроекта (цитирам): „Пре-
цизиране и допълване на правата, 
задълженията и отговорностите 
на административните органи и на 
участниците в инвестиционния про-
цес. Предлаганите промени целят 
постигането на ефективна защита 
на интересите на обществото по-
средством гарантиране на профе-
сионалните качества, квалификация 
и опит на лицата, участващи в ин-
вестиционния процес, и повишаване 
качеството на инвестиционните 
проекти чрез по-активно привличане 
на браншовите организации.”

С възприемането на предложе-
нието на КАБ за изискване на реги-
стриран договор за проектиране в 
съответната камара при одобряване 
на проектната документация биха 
се избегнали и закононарушения с фа-
тални последици за обществото. За 
неразбирането на този изключител-
но сериозен проблем за обществото 
от страна на законодателния орган 
КАБ не би могла да носи отговор-
ност.

Считаме, че дефинирането на 
лицето „водещ проектант“ е важно 
не само за създаване на правилна ко-
ординация и взаимодействие между 

участниците в процеса на инвес-
тиционно проектиране и строител-
ство, но и за осигуряване на необхо-
димата прозрачност и индивидуална 
отговорност пред обществото. В 
този смисъл отново потвърждаваме 
направените предложения по отно-
шение на предложените промени на 
чл. 139, ал. 3, чл. 142, ал. 1, чл. 148, ал. 
14 и чл. 162, ал. 2 и 7 от ЗУТ.

2. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОМЕНИ 
В ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ТЕКСТОВЕ НА 
ЗИД НА ЗУТ

2.1. Относно § 35 от ЗИД на ЗУТ
Включването на нова точка 13 

към чл. 151, ал. 1 за промяна на пред-
назначението на помещения и самос-
тоятелни обекти без извършване на 
СМР и без разрешение за строеж е 
немотивирано и неприемливо и е не-
обходимо да се предвиди друг текст 
(цитирам):

§ 35. В чл. 151, ал. 1 се създават 
т. 12 и 13:

(...)
13. промяна на предназначение-

то на помещения и самостоятелни 
обекти за нежилищни нужди без из-
вършване на строителни и монтаж-
ни работи при спазване условията 
на чл. 38 и уведомяване за извърше-
ната промяна на предназначението 
на служба „Геодезия, картография и 
кадастър” по местонахождение на 
имота в двумесечен срок.“

МОТИВИ
Това предложение ще създаде 

изключително сериозни конфликти в 
обществените отношения – то не 
защитава правата на собственици-
те на съседни жилищни и нежилищни 
обекти и премахва контрола за този 
вид строежи, предвиден от закона.

Прилагането на т. 13 може да 
създаде големи експлоатационни 
рискове, като превишаване на до-
пустимите норми за шум, несъв-
местимост на функции в хигиенно 
отношение, дори до претоварване 
на строителната конструкция. 
Този текст засяга правата на соб-
ствениците на съседни жилищни и 
нежилищни обекти и ги лишава от 
защита, включително по съдебен 
ред, създава възможност за недоб-
росъвестност и невъзможност за 
превантивен ефективен контрол и 
реална защита на интереси при съ-
собственост. 

Търсеният в мотивите към ЗИД 
на ЗУТ ефект за „намаляване на ре-
гулаторната тежест” е нереален и 
дори опасен, с предпоставки за реа-
лизиране на незаконни, неотговаря-
щи на нормативите, създаващи хаос 
и конфликтност на отношенията, 
безконтролни преустройства. За-
това предлагаме този ефект с цел 
„намаляване на регулаторната те-
жест” да бъде постигнат с промяна 
в чл. 147 – с разрешение за строеж, 
но БЕЗ одобряване на проект. Това 
реално би облекчило и спестило на 
инвеститорите ненужната бю-
рократичност в проектирането и 
процедурите за тези обекти, без да 
се рискува нарушаване на норматив-
ните изисквания към строежите по 
чл. 169 и др., и с гарантирането на 
контрола от съответните органи. 

2.1.1. Не е предвидено кой и по ка-
къв ред ще гарантира и контролира 
спазването на условията по чл. 38 
от ЗУТ и изискванията на чл. 169 (1, 
2) от ЗУТ, както и на нормативни-
те изисквания за новата функция. 
Предназначението на обектите се 
нормира в много наредби и подзако-
нови документи с цел гарантиране 
качество и възможности за навреж-
дане на други лица или вещи. 

2.1.2. В предлагания текст липс-
ва годен административен акт, 
който може да се контролира или ос-
порва, и не е предвидена процедура 
за административен и съдебен кон-

трол. Това дава възможност да се из-
вършват и противозаконни и проти-
воречащи на норми преустройства 
при етажна съсобственост и за тях 
да няма възможност процедурно да 
бъдат обжалвани или отменяни то-
гава, когато са незаконни. 

2.1.3. Липсата на издаване на 
разрешение за строеж за преустрой-
ствата на обекти в сгради в режим 
на етажна собственост, лишава 
останалите съсобственици от пра-
вото им на защита при незаконно 
отнемане на техни права.

2.1.4. Възниква и неяснота от-
носно реда за въвеждането в екс-
плоатация на строежа, съобразно 
новата функция, както и относно 
прилагането на разпоредбата на чл. 
178, ал. 4 от ЗУТ – „не се разреша-
ва строежи или части от тях да се 
ползват не по предназначението им 
или в нарушение на условията за въ-
веждането в експлоатация”. 

Текстът влиза в противоречие  
на много от текстовете на ЗУТ, 
ЗУЕС и др. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ВАРИАНТ 1
Да отпадне предложената нова 

т. 13 на чл. 151 (1) от ЗИД на ЗУТ.
ВАРИАНТ 2
Компромисен вариант да се до-

пълни чл. 147, ал. 1 на ЗУТ с нова т. 15. 

§****. В чл. 147, ал. 1 се правят 
следните допълнения:

1.1. В ал. 1 се създава нова т. 
15 със следното съдържание:

„15. Промяна на предназначение-
то без извършване на строително-
монтажни работи, при спазване на 
изискванията по чл. 38, положител-
но конструктивно становище и до-
казване на условията по чл. 169 при 
новата функция от проектант с 
ППП и уведомяване за извършената 
промяна на предназначението на за-
интересованите страни и на служба 
„Геодезия, картография и кадастър” 
по местонахождение на имота в дву-
месечен срок.“

3. Относно § 34 от ЗИД на ЗУТ 
(цитирам): 

„В чл. 149 се правят следните 
изменения:

1. В ал. 2, т. 3 думите „чл. 185, 
ал. 1 и 2“ се заменят с „чл. 185, ал. 2“.

2. В ал. 5 изречение второ дума-
та „такова“ се заменя с „такава“.

Не са представени мотиви по 
този параграф към проекта на ЗИД 
на ЗУТ, внесен от МС.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Да остане старата редакция на 

чл. 149, ал. 2, т. 3. 

МОТИВИ 
Разпоредбата на чл. 149, ал. 2 

в сегашната му редакция очертава 
кръга на заинтересованите лица, 
като в т. 3 на ал. 2 е посочено, че 
в случаите на чл. 185, ал. 1 и 2 заин-
тересовани лица са собствениците 
и носителите на ограничени вещни 
права в сградата, съответно соб-
ствениците в етажната собстве-
ност.

Досегашната практика показва, 
че в много случаи се преустройват 
обекти в сгради в режим на етажна 
собственост без съгласие на оста-
налите собственици по реда на чл. 
185, ал. 1 от ЗУТ, въпреки че преу-
стройствата не са в обхвата на из-
броените в тази алинея и които на 
практика са незаконни. В този слу-
чай единствена възможност за за-
щита на всички интереси е съдебно 
производство. 

Собствеността е равнопоста-
вено защитена по Конституция, в 
Закона за собствеността, ЗУЕС и 
др. 

С предлаганата промяна на чл. 

149 (2), т. 3 от ЗУТ, се изключват 
останалите собственици при етаж-
на собственост от кръга на заинте-
ресованите лица, включително и ко-
гато се извършват преустройства, 
възможни единствено по чл. 185 (2) 
от ЗУТ, но се ползва незаконно чл. 
185 (1) от ЗУТ. Отнемайки качест-
вото на заинтересована страна, се 
променят съществуващите вещни 
отношения между съсобственици-
те, определени със ЗС, ЗУЕС и ЗУТ, и 
условията при придобиване на имо-
тите.

 По този начин на тези собстве-
ници, чиито вещни права зависят 
от изхода на производства по ЗУТ, 
не се осигуряват равни процесуални 
възможности да участват в тях, 
включително и да оспорват издаде-
ни разрешения за строеж, за да за-
щитят своите права и законни ин-
тереси относно начина на ползване 
на общите части, променения брой 
на паркоместа, както и в случаите, 
когато се създадат нови допълни-
телни вредни шумови, пожароопас-
ни, микробиологични, химични и други 
замърсявания. 

4. Относно § 37 от ЗИД на ЗУТ 
(цитирам): 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Текстът на чл. 160, ал. 1 да се 

запази в настоящата му редакция.

МОТИВИ 
Считаме за необосновано от-

падането в текста на чл. 160, ал. 1 
„Доставчикът на машини, съоръ-
жения и технологично оборудване“ 
като участник в процеса на строи-
телството, а оттам и отпадането 
на отговорностите му като такъв. 
Считаме за неправилно и немотиви-
рано техническият ръководител да 
носи отговорност само в случаите 
на чл. 163а, ал. 5.

5. Предложение по § 48 на ПЗР от 
ЗИД на ЗУТ – определение на „търпи-
ми строежи“. 

В края на текста се добавя след-
ното изречение:

„Строителното разрешение се 
издава след уреждане правото на 
строеж в имота по общия ред.”

МОТИВИ 
 Тъй като, макар и строежът 

да е търпим, той създава нова ре-
ална собственост и с това може 
да засегне и други интереси в съ-
собствен имот. За това е редно да 
се уреди правото на строеж в имо-
та. В противен случай може един 
собственик, нямащ вече вещни пра-
ва в земята, правото на строеж на 
имота, но притежаващ „тухлите” на 
търпим строеж, да получи неправо-
мерно собственост.

Уважаеми инж. Костадинов,

Камарата на архитектите в 
България оценява взаимодействието, 
което Комисията по инвестиционно 
проектиране на Народното събрание 
и лично Вие като неин председател 
търсите при работата си с браншо-
вите организации. Надяваме се чрез 
конструктивен диалог да се приемат 
текстове на ЗИД на ЗУТ, които во-
дят до действително подобряване на 
инвестиционната среда.

С УВАЖЕНИЕ,
Арх. Владимир Дамянов
Председател на УС на КАБ

СТАНОВИЩЕ
ОТНОСНО: ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ВНЕСЕН ОТ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА 11.06.2014 Г. В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ С ВХ. № 402-01-28.
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„Чуйте ме веднъж и 
мен. Направихме всичко 
възможно, разтресохме 
целия управляващ орган, 
променихме системите 
за управление и контрол, 
променихме структурата 
на УО на ОПОС, изменихме 
всички наръчници, по които 
работи той. Сменихме чек 
листовете за проверка, 
направихме верификация 
на 239 договора, наложи-
хме корекции за близо 95 
млн. лв. и се ангажирахме 
да направим допълнител-
на верификация на всички 
плащания от 2014 г. по тях. 
Всичко това сме изпрати-
ли на 3 юни в Европейската 
комисия заедно с одитния 
доклад на Комисията и за-
почваме срещи на всички 
нива, за да ускорим проце-
са на възстановяване на 
плащанията. До края на 
месеца ще възстановим 
плащанията от национал-
ния бюджет, като сме из-
искали 146 млн. лв., за да се 
изпълняват проектите.“ 

Това заяви в отговор 
на въпроса, има ли все пак 
надежда България да спаси 
замразените от ЕС пари 
по Оперативна програма 
„Околна среда 2007 – 2013“, 
министърът на околната 
среда и водите Искра Ми-
хайлова след последното й 
изслушване в парламента. 
Тя бе категорична, че на 
път към Европарламента 
в Брюксел оставя ведом-
ството добре подредено и 
с много решени проблеми. 

Както е известно, ЕК 
замрази 900 млн. евро по 
програмата през ноем-
ври м.г. с мотив, че има 
нарушения при проведени 
обществени поръчки. Из-
вестно време проекти в 
изпълнение се разплащаха 
от бюджета, но през фев-
руари и тези средства бяха 
спрени. Последваха редица 
проверки от Управляващия 
орган, който наложи финан-
сови корекции на 87 проек-
та на 50 общини на обща 

стойност 130 млн. лв.
И към момента ни-

кой не може да каже дали 
Брюксел, който трябваше 
да се произнесе на 27 май 
т.г., ще размрази парите 
за проекти по ОПОС, кога 
ще го стори и ако да, колко 
в крайна сметка ще тряб-
ва да плащат общините и 
дали тази или следващата 
власт ще спази първона-
чалната уговорка отговор-
ността да бъде споделена 
там, където и вината е 
споделена. 

Липсва отговор и на въ-
проса, какво да правят бе-
нефициенти и строители 
в ситуацията, в която им 
казват: „Работете бързо, 
време няма…“ или „Рабо-
тете без пари, може би ще 
има...“. 

Последните добри новини

Държавата ще раз-
мрази плащанията по ОП 
„Околна среда 2007 – 2013“ 
до края на юни със сред-
ства от бюджета, за да 
не спира работата по 
проектите. От минис-
терството са изпратили 
искане към колегите си от 

финансовото ведомство за 
осигуряване на 146 млн. лв., 
колкото са подадените от 
бенефициенти искания по 
текущи фактури. По този 
начин ще се спаси поло-
жението в около 50 града, 
които в момента са с раз-
копани улици. Михайлова се 
надява до края на месеца 
и Европейската комисия 
да излезе с решение. През 
следващите дни предсто-
ят разговори в Брюксел по 
въпроса с еврокомисаря по 
регионална политика Йоха-
нес Хан.

След като през април 
бе обявено, че финансо-
вите корекции са в общ 
размер от 129 млн. лв., 
финално изпратеното 
към Брюксел предложение 
е за близо 95 млн. лв. (82 
млн. лв. наложени след про-
верката от Управляващия 
орган и близо 13 млн. лв. от 
одитния контролен орган, 
който извърши инс пекция в 
края на май). В 88 договора 
са открити нарушенията, 
идентифицирани от ЕК 
като незаконосъобразно 
смесване на критерии за 
подбор с показатели за 
оценка, и 51 договора са с 

други нарушения.

Наказани извън правилата

Пред народните пред-
ставители  миналата 
седмица ръководителят 
на Управляващия орган 
на ОПОС Спиридон Алек-
сандров призна, че заради 
бързане общините са били 
санкционирани не по пра-
вилата, т.е. без да бъде 
спазено изискването на 
МП №154. Той не отрече, 
че преди да получат ста-
налите скандално извест-
ни писма за наложени им 
глоби от 5000 на община 
Марица до 24 млн. лв. за 
община Костинброд (вто-
рите впоследствие бяха 
отменени на 100%), мест-
ните власти не са били 
уведомени за наложените 
финансови корекции и не 
са имали възможност да 
възразят. Тази допусната 
грешка обаче е поправена 
след това, в резултат на 
което санкциите срещу 
тях са намалени, а на ня-
кои са отпаднали. Такъв е 
случаят с Габрово, Враца, 
София, Костенец и др. 

Причината за голямото 
бързане е, че така МОСВ 
се надявало да убеди Евро-
пейската комисия да пусне 
отново плащанията преди 
края на май, когато изтича 
срокът, даден на България 
да коригира програмата. 

„Всички бенефициенти, 
чиито договори са били 
обект на повторна провер-
ка, са получили информация 
и възможност да предста-
вят допълнителни данни 
за обществените поръчки, 
както и да поискат кори-
гиране на  санкциите. Да 
не спекулираме с това, че 
общините не са могли да 
реагират”, призова Искра 
Михайлова.

Реалният резултат 
обаче е друг – предиз-
викан невероятен хаос 
сред кметове и строи-
тели, които попаднаха в 
абсурдната ситуация да 
се чудят да замразяват 
ли проектите, или да про-
дължават напъните да 
работят без пари.

В писмата към мест-
ните власти е допусната 
още една грешка – че се 
поставя санкция за су-
бективна методика, при 
положение че в търга е 
търсена най-ниска цена. 
„Да, наистина има подобен 
пропуск, но той е отстра-
нен“, обясни Александров, 
но не отговори на въпроса, 
защо има проекти, по кои-
то са установени еднакви 
нередности, но са нало-
жени различни санкции. 
Например Панагюрище и 
Първомай, които имат за-
бележка „Неясна методи-
ка”, имат съответно 25% 
и 5% корекция. 

В зоната  
на законодателен хаос

Най-големият въпрос 
остава, защото са наказ-
вани общини, за чиито про-
екти вече има произнесени 
решения на Комисията за 
защита на конкуренцията 
(КЗК) и Върховния админи-
стративен съд (ВАС), спо-
ред които обществените 
поръчки са проведени по 
правилата. Забуленият в 
мистерия проблем, който 
кметове тълкуваха като 
политически натиск вър-
ху тях, всъщност се ока-
за класически „параграф 
22“ – КЗК и ВАС гледат 
процедурите по Закона 
за обществените поръч-
ки по законосъобразност. 
Когато българският нор-
мативен акт не отговаря 
на европейските правила, 
това няма как да бъде от-
четено от тях. Виновни за 
това, че родните актове 
не са синхронизирани с ев-
ропейските - обаче няма. 
„Най-страшното е,  че 
този проблем ще виси със 
същата сила и в бъдеще“, е 
констатацията на минис-
тър Михайлова. Получава 
се така, че служител от 
МОСВ коригира решение 
на ВАС и на практика об-
щините са виновни и се на-
казват, че спазват българ-
ското законодателство. 
Един от посочваните при-
мери е третирането от 
ЕС като ограничително 
на изискването към чужди 
компании за регистрация в 
Централния професионален 
регистър на строителя 
по Закона за Камарата на 
строителите. За вестник 
„Строител“ изп. директор 
на КСБ инж. Иван Бойков 
коментира, че за пери-
ода преди 24 септември 
2013 г.,за който се отна-
сят  констатациите на 
МОСВ  в Закона за Камара-
та на строителите не се 
е изисквало  чуждите юри-
дически лица от ЕС и Ев-
ропейското икономическо 
пространство  да бъдат 
вписани в ЦПРС, при усло-

вие, че те имат 
вписване в техни 
съответни нацио-
нални регистри в 
държавата членка. 

Междувременно 
вече 17 общини съ-
дят държавата за 
неотменени глоби, 
като същото се 
кани да направи 
дори Предприяти-
ето за управление 
на дейностите по 
опазване на окол-
ната среда, което 
е структура на 
МОСВ. 

Въпросът, как-
во ще се прави, при 
положение че съдеб-
ните процедури от-
немат време, през 
което улиците ще 
останат разкопа-
ни, а съоръженията 
– недовършени и 

Добрите новини от ЕК се отлагат за края на юни, а 17 общини         

Министър Искра Михайлова и изпълнителният директор на 
НСОРБ Гинка Чавдарова седнаха на една маса, за да търсят 
решение на почти нерешимите проблеми по програмата

Кметовете на Габрово и Мездра Таня Христова и Иван 
Аспарухов са категорични, че работата по ОП „Околна среда“ 
от 2007 година, та чак до сега е една голяма мъка

Министърът на околната среда 
Искра Михайлова с кмета Йорданка 
Фандъкова и представители на ЕИБ 
и Европейската комисия откриха 
заедно обекта през февруари

Компостиращата инсталация в Хан Богров вече работи и произвежда компост от зелени и биологични отпадъци на 
столицата. Целият проект „Интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столичната 
община“ е на обща стойност 360 млн. лв., от които 218 млн. лв. са от Европейския фонд за регионално развитие чрез 
програма „Околна среда“, 38 млн. лв. - от държавния бюджет, и 104 млн. лв. - от Столичната община, като 35 млн. лв. от 
тях тя ще осигури със заем от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ). Това е един от двата най-успешни проекта на 
ОП „Околна среда 2007 - 2013“

Снимки в. „Строител“
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        вече съдят държавата заради останали финансови корекции

безполезни, остава без от-
говор. Реална е и опасност-
та Европейската комисия 
да откаже да финансира не-
довършените до есента на 
следващата година проек-
ти. Така разходите по тях 
ще останат за сметка на 
местните власти и държа-
вата. В същото време може 
да се стигне и до санкции 
от Брюксел, тъй като Бъл-
гария не покрива изисква-
нията за пречистване на 
отпадни води и третиране 
на боклуци.

За да предотврати 
в бъдеще такива случаи, 
ведомството ще издава 
регулярно бюлетин с най-
често срещаните грешки 
и лоши практики, който ще 
бъде качван на страница-
та на ОПОС.

Къде отиде споделената 
отговорност?

Къде отиде обещание-
то за споделена отговор-
ност, не спират да питат 
кметовете, които са ка-
тегорични, че няма да пла-
щат за грешки, допуснати 
на по-високо ниво. Както 
е известно, министър Ми-
хайлова през март сама 
предложи „споделена вина“. 
„Личното ми мнение е, че 
държавата трябва да поеме 
своята отговорност”, каза 
тя и се аргументира, че от 
тези 253 договора 90% са 
минали на предварителен 
контрол през Агенцията за 
обществени поръчки. Поне 
половината от тях са били 
обжалвани и са минали през 
Комисията за защита на 
конкуренцията, като още 
50% от тях са стигнали до 
съда, който се е произнесъл, 
че няма нередности. „Знам, 
че тези сметки ще ми из-
ядат главата, но аз си ги 
поддържам”, каза Михайло-
ва пред кметовете, които 
я аплодираха.

Тогава тя не уточни 
какво разбира под „споде-
ляне на отговорността”, 
а после заяви, че МОСВ не 
може да плаща за чужди 
грешки: „С промените в 
ЗОП от 2011 г. предвари-
телният контрол на про-
цедурите отпадна като 
задължение на управлява-
щите органи и беше прех-
върлен на Агенцията за 
обществени поръчки. Така 
една голяма част от дого-
ворите, които са обект на 
финансови корекции, не са 
били предмет на предвари-
телен контрол от ОПОС.“

От НСОРБ обаче са 
категорични, че ще про-
дължат да настояват и 
пред следващия министър 
за споделена отговорност. 
Според Сдружението на 
общините няма да е лес-
но да се компенсират по-
следиците от забавянето 
заради спряното финанси-
ране. „В момента, когато 
излезе позитивното ре-
шение, ние имаме втори 
пакет от мерки от нашия 
Управителен съвет, при-

ети как да се действа в 
тази ситуация, защото 
възстановяването ще е 
свързано технологично с 
още два месеца, а тези 
два месеца за съжаление 
са строителните месеци 
и ще трябва да се състе-
заваме с времето”, заяви 
изпълнителният директор 
Гинка Чавдарова. 

Част от кметовете 
обявиха, че ситуацията с 
разкопаните улици по гра-
довете в цялата страна е 
тревожна. 

„Всяка власт си носи 
своите отговорности, 
местните са легитимни-
ят представител в общи-
ните, имат тежки задачи 
и ще търсят съдействие 
от централната власт, 
която и да е тя. Заради 
хората и заради поетите 
ангажименти е много ва-
жно работата по проек-
тите да не спира и те да 
приключат успешно. Посла-
нието към изпълнителите 
е да продължат работата 
и да проявят търпение, за-
щото ако стопираме обек-
тите сега, в строителния 
сезон, няма кога да бъдат 
завършени“, призова Гинка 
Чавдарова. 

А кметовете остават  
с чувство за нарушена 
справедливост 

Градоначалникът на 
Костинброд Милен Дими-
тров първо бе вцепенен 
от новината, че глобата, 
наложена от ОПОС, е 25% 
от стойността на проек-
та за водния цикъл - или 
24 млн. лв. при 3 млн. лв. 
собствени ресурси на об-
щинския бюджет, а после 
първи бе зарадван с добра-
та новина, че тя изцяло 
отпада. Същото се случи 
и в Кричим, която трябва-
ше да извади по-скромни-
те  1,5 млн. лв. Оказа се 
несправедливо. 

Не така обаче е при 
останалите. В повечето 
градове санкциите са само 
частично намалени и голе-
мите проблеми си оста-

ват. Във Враца например 
отпадна една от петте 
наложени от екоминис-
терството санкции. Об-
щият размер на огласена-
та в средата на април т.г. 
глоба бе близо 5 млн. лв. 
Отменени са 1,8 млн. лв. 
Признатата за законосъо-
бразно изразходвана сума 
е за избор на изпълнител 
за реконструкция на пре-
чиствателната станция 
за отпадни води на Враца, 
поясниха от кметството. 
В сила обаче остават 4 
други глоби - за контрол 
и техническа помощ, за 
строителен мениджмънт и 
надзор и за доставка на во-
дни помпи по първия етап 
от реализацията на цялос-
тен воден цикъл на града.

Кметът на Габрово Таня 
Христова, на която също 
бяха определени сериозни 
глоби, до момента удържа 
работата да не спира, като 
се съобразява с наличния ре-
сурс, но е категорична, че 
ще съди държавата за все-
ки блокиран лев. Същото е 
и положението в София, 
където има наложени коре-
кции за всички елементи от 
проекта за „Изграждане на 
интегрирана система от 
съоръжения за третиране 
на битовите отпадъци на 
Столичната община", който 
е обявяван неведнъж за при-
мер. За депото корекцията 
е в размер на 5% от стой-
ността, което е приблизи-
телно 1,7 млн. лв. Другите 
две са за надзора и компо-
стиращата система и са 
по 25%. „Категорично въз-
разяваме за всяко от тях, 
защото до едно са минали 
през фазите и на предвари-
телен, и на последващ кон-
трол, включително за някои 
има решения в наша полза 
на Върховен администрати-
вен съд (ВАС). Преди време 
министър Михайлова зая-
ви, че когато има подобни 
становища на КЗК или ВАС, 
държавата ще се съобра-
зява с тях, но за момента 
няма сигнал това да се слу-
чи - така че ще обжалваме 
отново в съда“, заяви Йор-

Към 27 май т.г. по 
Оперативната про-
грама „Околна среда“ 
са сключени договори 
за  предоставяне на 
безвъзмездна финан-
сова помощ в размер 
на 5,670 млрд. лв., или 
161% от общия раз-
мер на средствата по 
нея. Изплатени по вече 
сключените договори 
са 1,865 млн. лв., или 
близо 53% от общия 
ресурс на програмата. 
В изпълнение са 219 
проекта за 5,2 млрд. лв. 
Успешно приключили са 
145 обекта с усвоени 
228,5 млн. лв.

П р е з  2 0 12  г .  с а 
разплатени 18%, през 
2013  г .  –  24%,  а  до 
март 2014 г., когато 
са направени послед-
ните плащания – 53%, 
като се отчита ръст 
от 10%.

В  се ктор  „Води “ 
се работи по над 100 
проекта. В ЕК за раз-
глеждане са 4 големи 
проекта – на Добрич, 
Пловдив, Асеновград 
и  Д ол н а  М и т р о п о -
лия. Очаква се да се 
прехвърлят в следва-
щия програмен пери-
од 63 договора за 2,2 
млрд. лв., които са за-
бавени заради обжалва-
не на процедурите. Ос-
тават и 26 контракта 
за 918 млн. лв., които 
са на етап техническа 
помощ.

В сектор „Отпадъ-
ци“ се работи по 25 до-
говора за 852 млн. лв., 4 
контракта са на етап 
техническа помощ, а 
в изпълнение са 20 за 
регионални системи 
за управление на от-
падъците. Пуснати в 
експлоатация са само 
системите на Ботев-
град и София. 

данка Фандъкова, кмет на  
София. 

Според нея по-големият 
проблем е, че се губи вяра-
та в институциите. „Кой е 
този орган в България, пък 
и извън нея, на който аз 
да имам доверие, че всич-
ко с процедурата е наред. 
ВАС вече веднъж се е про-
изнесъл. Ще бъде съвсем 
объркващо, ако сега излезе 
с различно решение. И то-
гава ще спрем да работим. 
Това е наистина някаква 
шизо френна ситуация“, за-
яви Фандъкова. 

Зов и от Европа

И докато държавници-
те спорят къде е вината 
за спрените пари, общини-
те се чудят кой ще плаща 
наложените им санкции, а 
строителите – дали ще 
получат парите за свър-

шената работа, в края на 
миналата седмица евро-
комисарят по регионална-
та политика Йоханес Хан 
излезе с директен призив 
темата за еврофондове-
те в България да не бъде 
политизирана. „Замразява-
нето на средства по ОПРР 
и ОПОС е нормален процес. 
През 2013 г. са прекъсвани 
плащания над 200 пъти в 
повечето държави членки“, 
обясни той. „Естествено, 
че тогава, когато имаме 
притеснения, както с всяка 
друга държава от ЕС, тряб-
ва да предприемаме мер-
ки“, заяви еврокомисарят и 
подчерта, че е постигнат 
успех при усвояването на 
средствата у нас, а през 
последните години ЕК рабо-
ти в тясна връзка с българ-
ските власти, за да може 
тези инвестиции да бъдат 
използвани правилно.

В Банско нямат наложени корекции, но това не означава, че работата по проекта за воден 
цикъл, който е за 90 млн. лв., върви безпроблемно, когато парите са спрени. За да успеят 
строителите да се справят с разкопаните улици преди зимата, когато тук е пълно с туристи, 
кметът поиска от ОбС разрешение да изтегли заем от 5 млн. лв. 
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15 години, 7 министри, 27 
млн. лв. и 3 години усилена 
работа за една строителна 
фирма, екип проектанти и над-
зор – така изглежда в цифри 
изграждането на три от че-
тирите крила на Националния 
музеен комплекс, по-известен 
като българския Лувър. Както 
в. „Строител“ писа, министъ-
рът на културата Петър Стоя-
нович разходи на 12 юни за пър-
ви път журналисти и творци в 
новия „Квартал 500”, както е 
работното му име. Той включ-
ва бившата сграда на Техни-
ческия университет и тази на 
Националната галерия за чуж-
дестранно изкуство, които са 
собственост на ведомството 
и се намират в площта между 
бул. „Васил Левски” и улиците 
„Московска”, „19 февруари” и 
„Оборище”.

Проектът е осъществен по 
ОП „Регионално развитие“ и е 
на стойност 27, 251 млн. лв. 
От тях 23,105 млн. лв. са от 
Европейския фонд за регионал-
но развитие, останалите са 
държавно съфинансиране. Фир-
мата изпълнител е „Главболгар-
строй“ АД. 

„Това не е откриване на му-
зей, а на обновената сграда”, 
побърза да уточни доц. Борис 
Данаилов – съветник на Сто-
янович. По думите му новото 
артпространство ще отвори 
врати за посетители през ес-
ента, а дотогава екип начело 
с акад. Светлин Русев ще из-
бистри концепцията за посто-
янната експозиция. Стартира 
и национален конкурс за името 
на артпространството, което 
да замени „тромавото“, по ду-
мите на министъра, Национа-
лен музеен комплекс.

Да отговориш на 
предизвикателствата

Трите готови крила са по-
лучили Акт 16 на 11 юни, ат-
риумът и дворът впечатляват 
с вида си, а залите са красиви 
дори и без картините в тях. 
Общата разгъната площ заед-
но с градината е 20 830 кв. м. 
Зданието може да се мери 
единствено със Съдебната па-
лата и НДК.

„Обектът бе изключително 
предизвикателство за проек-
танти, строители и надзор“, 

призна пред аудиторията инж. 
Тинка Евстатиева – зам. из-
пълнителен директор на „Глав-
болгарстрой” АД. Тя обясни, че 
трудности дошли най-вече от 
това, че сградата е правена за 
съвсем други цели. „Истинско 
постижение бе да я доведем 
до този вид”, коментира Ев-
статиева. Тя уточни, че дори и 
бетонните колони е трябвало 
да бъдат доукрепвани заради 
лошото им състояние, което 
налагало постоянно препроек-
тиране и буквално реакция на 
мига.

На петте реконструирани 
етажа са разположени излож-
бените пространства, които 
впечатляват с широки кори-
дори. На последния освен зали 
има и тераса с малка градина 
и уникален изглед към София и 
Витоша. Там е предвидено мяс-
то за отдих и кафе. 

Иновативен подход  
за старата сграда 

Залите разполагат с подхо-
дящо осветление, което ще се 
сменя според спецификата на 
различните изложби. Климати-
зацията става през подовите 

пространства, които са двой-
ни, като такава се изпълнява 
за първи път у нас.

Създадени са нови галерии 
за постоянни и временни екс-
позиции, депа за „съхранение на 
изкуство” в мазето, реставра-
ционни ателиета, администра-
тивни офиси, конферентен цен-
тър.

Може би по-скъпи от сами-
те зали са депата. В няколко 
от стаите са вградени специ-
ални скари за подреждане на 
картините. Има дори и „бани” 
за къпане на скулптури. Подът 
е подсилен, за да позволява из-

лагането на произведения до 
500 кг. 

Пожарната система също е 
уникална. За да не се повредят 
картините, в случай на пожар 
се пуска инертен газ, който из-
смуква кислорода от помеще-
нията и така гаси огъня, без 
да уврежда платната. 

Всички материали и реше-
ния на екстериора и интерио-
ра са в унисон със съществу-
ващия ансамбъл от сгради. По 
източната и по северната фа-
сада има допълнителна изола-
ция. Между съществуващите 
и новите стени е предвидено 
вентилационно простран-
ство. Общите площи и обра-
зователният център на 5-ия 
етаж са решени с алуминиева 
фасадна система за струк-
турно остъкляване и метал-
на обшивка, топлоизолирана 
с каменна вата със слънцеза-
щитна козирка на стоманени 
конзоли.

Вътрешният двор е изис-
кано декориран с дървета и 
малък басейн, в чиято вода се 
отразяват стените на ком-
плекса.

Зданието е с осигурена дос-
тъпност по всички европейски 
изисквания. В пространството 
пред него, до бул. „Васил Лев-
ски“, е изграден паркинг, обез-
печен със самостоятелен вход 
и фоайе. За безпроблемно вли-
зане на тежки скулптури пък 
е направен специален вход за 
камиони, който свършва в то-
варен асансьор.

Министър след министър, 
година след година

През 1999 г., когато минис-
тър на културата е Емма Мос-
кова, за първи път се обсъжда 
какво може да се направи със 
сградата на Техническия уни-
верситет и се стига до за-
ключението, че е най-удобна 
за музей на изобразителното 
изкуство. Наследникът й Бо-
жидар Абрашев прави опити 
зданието да бъде дадено за 
други, по-масови и комерсиални 
цели, но среща отпора на зам.-
министър Бисера Йосифова и 
художника Георги Липовански.

Министър Стефан Дана-
илов също прегръща идеята 
за музей на изкуството и при 
неговото управление на ве-
домството се изграждат екс-
позиционна зала, хранилища и 
реставрационни ателиета в 
северното крило. Безспорно 
най-силен тласък, по думите на 
Стоянович, проектът получава 
при Вежди Рашидов. Именно то-
гава е спечелено финансиране 
по ОП „Регионално развитие“. 
Впоследствие се добавят още 
3,6 млн. лева за допълнител-
но изграждане на водопровод, 
електрозахранване и топлоп-
ровод, както и още 4 млн. лв. 
за обновяване на южното крило 
откъм ул. „Оборище”.

Последни стъпки до финала

Всъщност гледката за мо-
мента се загрозява единстве-
но от него, защото тепърва 
предстои частично събаряне 
и реконструкция на здание-
то откъм ул. „Оборище”. То е 
предвидено за гостуващи из-
ложби. В държавния бюджет за 
2014 г. са заделени 4 млн. лв., а 
цялостната сума може би ще 
надхвърли 12 млн. лв. 

Работата на спечелилата  
търга „Водстрой 98“ най-веро-
ятно ще започне през септем-
ври. Крилото не беше ремон-
тирано до момента не само 
защото не влизаше в обхвата 
на европейския проект, но и 
заради заведението „Планет”. 
Наемателите поискаха голямо 
обезщетение, за да освобо-
дят предсрочно сградата. До-
говорът им изтича в края на 
август и от септември стро-
ителните дейности могат да 
започнат.

Новото артпространство разпери 
три крила, първите посетители 
влизат наесен

Снимки Денис Бучел

Министър Петър Стоянович сочи 
от новопостроената част към 
четвъртото крило на бъдещия 
музей. Работата по него тепърва 
предстои

Зам. изпълнителният директор 
на „Главболгарстрой“ – инж. Тинка 
Евстатиева, призна, че работата 
по обекта е била доста по-сложна 
от построяването на изцяло нова 
сграда

Модерни стъклени фасади прилягат 
елегантно към монументалните сгради 
наоколо, а просторните коридори изглеждат 
прекрасно и без картините по тях
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Изцяло обновен и въз-
становен в автентичния 
си вид е вече остров Света 
Анастасия. Той се явява най-
новата туристическа ат-
ракция на Бургас. Единстве-
ният обитаем остров у нас 
вече посреща своите гости 
и до този момент на него са 
успели да стъпят над 3000 
посетители. Музей, разказ-
ващ историята му, църква 
с реставрирани стенописи, 
датиращи от XIV век, къща 
за гости с неповторима 
гледка към Бургаския залив и 
възможност за пренощуване 
в истинска монашеска килия, 
ресторант с традиционна за 
региона кухня, лекарна, пред-
лагаща целебни отвари от 
билки, отглеждани на мяс-
то - това са само част от 
изненадите, които очакват 
гостите. Единственият на-
чин да се достигне до това 
парче земя в Черно море е с 
кораб. На ден се изпълняват 
четири курса - сутрешен, 
обеден, следобеден и вече-
рен.  Началото на проекта 
за превръщането на остро-
ва в туристическа атракция 
е поставено през ноември 
2011 г. с подписването на 
договора за безвъзмездна 
финансова помощ между 
община Бургас и ОП „Ре-
гионално развитие". В ре-
конструкцията на остров 
Света Анастасия са инвес-
тирани около 5,6 млн. лв.

Сградите, които са се 
намирали на територията 
му, са ремонтирани, но без 
да се променя оригинални-
ят им вид. Ма-
териалът, който 
е използван за 
тяхното ренови-
ране, е дърво, за 
да се запази ав-
тентичността 
им. Използван е 
изцяло дъб, чии-
то технически 
характеристики 
са изключително 
добри и гаран-
тират устойчивост на 
атмосферните условия, 
типични за мястото. За-
пазени са старинни зидове, 
като по някои от камъните 
се четат древни надпи-
си. Първото нещо, което 
посетителите виждат, е 
възстановената порта. С 
парите по ОПРР са подме-
нени сградните инстала-
ции, дограмата. Изградени 
наново и интегрирани в едно 
от зданията са трафопос-
тът и хидрофорът на ос-
трова. Облагородени са и 
външните пространства – 
алеите, монтирани са нови 

пейки, градинско осветление 
и кошчета за боклук.

Новост са площадките 
за наблюдение, откриващи 
неповторими гледки непо-
средствено над скалите. 
Възстановен е и пристанът, 
като той е съобразен с ха-
рактеристиките на кораба, 
който извозва туристите. 
Навсякъде е осигурена дос-
тъпна среда, така че място-
то да може да се посещава 
без проблем и от хора с ув-
реждания.  Построен е спе-
циален ескалатор за трудно-
подвижните туристи, който 
им помага да изкачат стъл-
бите до портата. В музейна-
та част има и асансьор. Ори-
гиналната растителност е 
запазена и ежемесечно се 
обогатява с нова, която е 

типична за ландшафа. 
Управителят на о. Света 

Анастасия Павлин Димитров 
споделя, че за него е огромна 
чест да се грижи за повере-
ната му територия. Една от 

първите му задачи на този 
пост е била да създаде ко-
декс на острова за това как-
во може и какво не може да 
се прави там. Плановете му 
са малкият къс земя в море-
то да се превърне в спокой-
но място за наслаждаване 
на природата. Интернетът 
и телевизията са ограниче-
ни. „Ще избягваме всякакви 
гръмки и замърсяващи при-
родата събития", казва той. 

Св. Анастасия се нами-
ра в Бургаския залив в Черно 
море. Съставен е от вулка-
нични скали и е с височина 
12 метра, а на места 17. Пло-
щта му е близо 9 декара. В 
периода 1945 - 1990 г. носи 
името Болшевик.  Забулен 
в мистерия, за него се раз-
казват стотици легенди и 

истории. Една от тях е за 
пиратски набези и съкрови-
ща. Тя гласи, че пирати на-
падали острова по времето, 
когато там се намирал ма-
настир. При един от набези-

те монасите се затворили в 
църквата и започнали да се 
молят на Света Анастасия 
да им помогне. Тя ги чула и 
изпратила страховита буря, 
която разцепила кораба на 
нашествениците. И до днес 
останките на плавателния 
съд са вкаменени в скала, 
която може да се види от 
всеки посетител на остро-
ва. Вярва се, че причината 
за пиратските атаки било 
заровено  златно съкрови-
ще. Според друга история 
пък навремето до острова 
са достигали викинги. До-
кументирани сведения за 
това няма, но има следи от 
две опожарявания, което е 
присъща военна практика на 
северните мореплаватели. 

На Света Анастасия 
има три скални феномена, 
известни като „Гъбата“, 
„Дракона“ и „Вкамененият 
пиратски кораб“. Специално 
поставени прожектори ги 
осветяват в различни цве-

тове вечерно време.  Някои 
вярват, че на острова съ-
ществуват две подземия, 
чийто вход е много добре 
замаскиран и никой не може 
да проникне до тайните им. 
Вероятно затова и досега 
те не са открити.

Друг интересен истори-
чески факт е, че църковната 
обител просъществува до 
1923 г., когато манастирът 
е превърнат в затвор, къде-
то са заточени 132-ма кому-
нисти и земеделци. Трудната 
поддръжка на тъмницата 
принуждава правителство-
то да прехвърли затворни-
ците в бургаския полицейски 
участък, а част от тях са 
освободени. След атентата 
в софийската църква „Света 
Неделя” през април 1925 г. ос-
тровът отново е превърнат 
в зандан. На 29 юли 1943 г. 
част от арестантите успя-
ват да избягат с две гребни 
лодки до нос Чукаля, откъде-
то се скриват в Странджа 

планина. В тяхна памет в 
едно от крилата на музея 
има отделена зала, в която 
се прожектират имената 
им. 

Най-очевидната от ат-
ракциите на малкото парче 
земя е фарът, който е из-
граден от френска компания 
през 1889 г. Той бил монти-
ран върху железен стълб, 
издигнат на 40 м над мор-
ското равнище, и в хубаво 
време светлината му се 
виждала от 10 мили. Според 
управителя на острова това 
е най-старото подобно съо-
ръжение в България. 

По думите на Павлин 
Димитров през 60-те и 80-
те години островът става 
любимо място на творческа-
та бохема на Бургас. Негов 
„губернатор“ дълги години 
бургазлии наричат големия 
поет Христо Фотев, който 
прекарвал повече от време-
то си там. 

Света Анастасия е из-
вестен и с това, че е пос-
лужил за естествен декор 
на филма на Рангел Вълча-
нов „На малкия остров” и на 
„Ост ровът” на Камен Калев, 
с участието на Летисия 
Каста. От 2001 г. мястото 
има статута на природно-
археологически резерват. 

Преди да потегли от 
острова, всеки един от гос-
тите не трябва да пропусне 
и лекарната с нейните чу-
додейни билки и отвари по 
стари рецепти. Покривът й 
е умишлено покрит с почва, 
върху която са засадени вся-
какви лечебни растения. От 
сградата има приятна глед-
ка и към Бургаския залив. Ос-
вен обикновени безалкохолни 
напитки, в нея се предлагат 
и пакетчета с изсушени 
целебни треви от острова, 
подходящи за чай или различ-
ни отвари, сладко от зелени 
смокини, както и биокозме-
тика, която е поръчана спе-
циално от лабораторията 
към Българската академия 
на науките и се базира на 
луга и лечебни соли. За нуж-
дите на гостите е изграден 
и ресторант, който може да 
събере до 30 човека. В него 
се сервират автентични 
морски деликатеси и се под-
насят специален сорт вина с 
името на острова.

Билетът до това райско 
кътче е 9 лв., а за пенсио-
нери, студенти и ученици 
- 6 лв., и безплатен за деца 
под 7 години. Катамаранът 
„Кук", който извозва пътни-
ците, побира 210 пасажери. 
В разгара на лятото общи-
ната има готовност да уве-
личи курсовете, ако това се 
наложи.

За реконструкцията му са отделени около 5,6 млн. лв.

Съществуващите стенописи в църквата са художествено 
реставрирани. В стаите за гости, някои от които са били 
монашески килии, обзавеждането е изключително семпло, 
като умишлено е търсен ефектът от въздействието на 
автентичния дух на миналите времена

В северната част на острова 
има каменно образувание, 
което наричат Каменния 
кораб. То е от времето, 
когато островът е бил обект 
на пиратски грабежи. Господ 
чул молитвата на монасите и 
един от корабите останал тук 
за вечни времена, но вкаменен

Снимки авторът
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Невена Картулева

„Мерките за енергийна 
ефективност стават за-
дължителни за новостро-
ящи се административни 
сгради от 2018 г. Те трябва 
да имат разход на енергия, 
близък до нулата. Според 
евродиректива 2012/27/EU 
това изискване влиза в сила 
за жилищни постройки от 
2020 г. Тоест, след по-малко 
от 4 години трябва до под-
готвим нормативна база, 
чрез която да се проекти-
рат и изпълняват енергийно 
ефективни сгради с разход, 
близък до нула“. Така проф. 
д-р инж. Димитър Назърски 
обобщава задачите, които 
стоят пред България по 
отношение на енергийната 
ефективност (ЕЕ). 

Той уточнява, че по вре-
ме на публични обсъждания 
на Наредба №7 с участието 
на експерти от КАБ, КИИП 
и от дирекция „Нормативна 
база“ към Министерство-
то на инвестиционното 
проектиране (МИП) от ве-
домството са уточнили, 
че в началото на 2015 г. ще 
започне работа по норма-
тивната база за ЕЕ. За нея 
пряко ще отговаря МИП. По 
думите му дискусията за но-
вите текстове предстои за 
бранша.

Според проф. Назърски 
трябва да бъдат ясни енер-
гийните характеристики на 
всяка сграда и съответно 
нейният клас - А, В, С, D, Е – 
до най-ниският G. „Затова е 
необходимо проектантите 
и инвеститорите да полз-
ват и познават последните 
текстове в Наредба №7, 
въвеждащи някои изисква-
ния за ЕЕ. Така ще знаят 

какво постигаме с мерките 
и съответно към какъв клас 
сграда се стремим“, допълва 
той. 

На въпрос, как енергий-
ният клас на сградата се 
отразява на нейната стой-
ност, той отговаря, че у нас 
това обичайно не се взема 
предвид при формирането 
на цената. В Западна Европа 
и в САЩ обаче през послед-
ните 10 години са разрабо-
тени системи за определяне 
на ЕЕ и на екологосъобраз-
ността, а показателите на 
постройките по тях влияят 
върху цената. „Те са един от 
основните й параметри. Във 
Великобритания между 11 и 
15% от стойността зави-
сят от ЕЕ, което никак не е 
малко дори за едно жилище, 
а когато става въпрос за 
цяла сграда, сумата е още 
по-значителна. У нас никой, 
който купува жилище в нова 
сграда, не знае каква е ней-
ната енергийна ефектив-
ност. Той плаща, без да е 
съвсем наясно за какво. Чрез 
определянето на енергийния 
клас на сградите това ще 
се промени и купувачът ще 
знае в какво влага парите 
си. Така и инвеститорите 
ще бъдат по-заинтересо-
вани да продават краен 
продукт с качества, които 
могат да повишат цената“, 
обяснява проф. Назърски.

Той уточнява, че тен-
денцията в Европа е към 
изграждане основно на 
сгради клас А или на таки-
ва с потребление, близко 
до нулата, означавани с А+. 
Другото ниво са построй-
ки, които генерират енер-
гия. У нас има няколко от 
този тип. Те произвеждат 
електричество чрез фо-
товолтаици, термопомпи, 

Проф. д-р инж. Димитър Назърски, УАСГ:

когенерации. „Такива сгради 
се реализират от инвести-
тори, които гледат на дълги 
фарове, в перспектива. Това 
могат да бъдат и многофа-
милни, и административни 
постройки“, посочва той. 

Според проф. Назърски 
така ще се развива и стро-
ителството у нас. Това ще 
бъде наложено от конкурен-
цията на пазара на имоти 
- сградите с по-висок енер-
гиен клас ще бъдат предпо-
четени от купувачите и ин-
веститорите. Той допълва, 
че чуждестранните компа-
нии също обръщат специал-
но внимание на този въпрос. 
„При нас все още не е напъл-
но преодоляна инерцията в 
мисленето, че ЕЕ не е чак 
толкова важна. Но  се виж-
да какво се случва с енерги-
ята в Европа, а и в света. 
Тя става все по-ценен ре-
сурс, поскъпва все повече. 
Затова нейното ефективно 
оползотворяване е основен 
приоритет“, допълва проф. 
Назърски.

Той подчертава, че в 
България традиционно се 
говори за строителната 
цена на един обект, но рядко 
се прави равносметка какви 
са експлоатационните раз-
ходи и тяхното отражение 
в тоталната стойност на 
продукта. Тоест, това, че 
купуваме евтино, не вина-
ги означава, че наистина е 
така, защото е възможно 
средствата за поддръжка и 
експлоатация силно да зави-
шат цената. 

По думите му засега 
в България независимо от 
наличието на норми изиск-
ванията за ЕЕ са близо до 
тези за енергиен клас А. 

Проф. Назърски посочва 
като проблем в подобрява-
нето на ЕЕ на новия сгра-
ден фонд това, че в проек-
тите се дава решение на 
топлоизолационната сис-
тема, след което по време 
на строителството от 
страна на изпълнителите 
в комбинация с инвестито-
ра се излиза от рамките на 
заданието. „Тук идва роля-
та на надзорните фирми. 
Те одобряват обекта, така 
както е изпълнен - несъот-
ветстващ на проекта. Това 
се отнася  и за конструкци-
ите, и за довършителните 
работи, и за мерките по ЕЕ. 
Механизмът този контрол 
да се засили е много прост. 
Засега проектите се оце-
няват задължително само в 
част конструкции, защото 
се смята, че те имат най-
съществено влияние върху 
живота и здравето на хо-
рата. Проверката за съот-
ветствие с нормативната 
база в част ЕЕ обикновено 
се пропуска. Затова още 
на ниво проект има неточ-
ности спрямо настоящите 
изис квания. От там ната-
тък при строителството 
се самооформя нещо, което 
е дадено в проекта, и се каз-
ва, че отговаря на него. Така 
се стига до сграда, чиито 
показатели за ЕЕ са много 
далече от нормите, а е за-
писано, че всичко е наред.

Затова нека както 
проектите се оценяват в 
част конструкции, така да 
се оценяват и в част ЕЕ. 
В комбинация с ефективен 
строителен надзор ще бъде 
постигнато съответствие 
с нормите“, предлага проф. 
Назърски.

След по-малко от четири години мерките 
стават задължителни за административни 
сгради, а за жилищни – след шест

Проф. д-р инж. Димитър Назърски е завършил 
Университета по архитектура, строителство и 
геодезия (УАСГ) със специалност „Промишлено и 
гражданско строителство”. Специализира в Мос-
ковския строителен университет, в Хелзинкския 
технологичен университет и в Пенсилванския 
университет в Питсбърг, САЩ. Професионални-
те му дейности са свързани с хидроизолации на 
сгради и съоръжения, топлоизолации и енергийна 
ефективност на сгради, антикорозионна защита 
на строителни конструкции, създаване на компо-
зиционни материали на база отпадъчни продукти 
от промишлеността. Член е на УС на Българска-
та асоциация по изолации в строителството, на 
Българския институт за стандартизация, на Ка-
марата на инженерите в инвестиционното проек-
тиране (КИИП). В продължение на няколко години 
е ръководил катедра „Строителни материали и 
изолации” в Строителния факултет на УАСГ.

Енергийната 
класификация на 

сградите започва от А и 
стига до G

Снимки Денис Бучел

Георги Сотиров

Първото национално състезание 
за креативни умения Varna Spaghetti 
Tower за ученици от професионални-
те гимназии по архитектура, строи-
телство и геодезия и за студенти от 
Варненския свободен университет 
„Черноризец Храбър” стартира утре. 
Медиен партньор на събитието е в. 
„Строител“.

Идеята е да се построи атрак-
тивна кула с помощта на спагети 
и маршмалоус с възможно най-голя-
ма височина, която да издържи поне 
собственото си тегло. В журито са 

включени директори на училищата 
участници, представители от стро-
ителния бранш, на фирмите спонсо-
ри, както и представители от ВСУ 
„Черноризец Храбър”. Победител ще 
е отборът, построил най-висока кула, 
която е стабилна и запази устойчи-
вост поне 30 минути.

Колкото и атрактивно да звучи 
казаното дотук, състезанието се 
очертава да бъде твърде напрегна-
то. Има много начини да се построят 
кули с помощта на спагети и марш-
малоус. В началото е една добра идея. 
Следва добро планиране и проектира-
не и същинското изграждане започва.

Спагетите и маршмалоус далеч 
не попадат в групата на строител-
ните материали, но с тях могат да 
се направят изненадващо елегантни 
и здрави конструкции. С пастата се 
изгражда „носещата конструкция” на 
кулата. Минимаршмалоус се използва 
като свързващ елемент, чиято функ-
ция е „да захване" спагетите така, че 
да ги задържи на място. 

Повече подробности от това 
първо по рода си национално състе-
зание за младите колеги от строи-
телните гимназии и студентите от 
ВСУ „Черноризец Храбър” очаквайте в 
следващия брой на в. „Строител“.

Spaghetti
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Людмил Митакев

Всеобщо е признание-
то на специалистите по 
архитектура, че сградата 
на Историческия музей в 
Кърджали е единствена по 
рода си в Европа. Подоб-
на има само в Дамаск, но 
в по-малки размери. Може 
би това се дължи на авто-
ра на проекта акад. Алек-
сандър Померанцев – екс-
периментатор през целия 
си живот. Освен че строи 
храм-паметника „Свети 
Александър Невски“, той 
е и ректор на Художест-
вената академия в Санкт 
Петербург.

Всичко започва на една 
нива

Историята на музея 
разказва, че през 1922 г. 
мюфтийството в града 
закупило нива. Идеята е 
била да се изгради тур-
ска светска гимназия по 
законите на Царство Бъл-
гария. Само че в Кърджа-
ли още през 1921 г. е бил 
приет първият градоус-
тройствен план, в който 
нивите не били за застро-
яване. Затова още в нача-
лото си строителството 
тръгнало незаконно. 

Независимо от мест-
ните неуредици арх. По-
меранцев се съобразява 
с поставената му задача. 
Затова проектирал външ-
ния вид изцяло в източ-
ната традиция – гладка 
облицовка, над централ-
ния вход - разлято кубе и 
издължени прозорци със 
стес нен горен свод. Граде-
жът на училището се из-
вършва с дарени от цяло-
то население на Кърджали 
пари, но зданието никога 
не изпълнява предназначе-
нието си. 

През 1934 г., след во-
енния преврат, с указ на 
цар Борис III сградата е 
предоставена на Десета 
родопска дивизия за щаб 
на интендантската дру-
жина. Военните достро-
яват западното крило в 
продължение на 10 г. От 
1945 г. постройката е 
използвана от различни 
учебни заведения в Кър-
джали. Чак през 1950 г. й 

се издава акт за държавна 
собственост. След това 
сградата е изоставена. 
Използвана е за склад. 
Едва през 1978 г. прави-
телството решава да я 
възстанови и в следващи-
те години влага над 2 млн. 
лв. в нея, за да се превърне 
в днешния разкошен музей. 
Адаптацията за културна 
институция се осъщест-
вява през 1980 – 1983 г. 
по проект на арх. Елена 
Кондева и художествено 
оформление на Велизар 
Димитров. Сред  допълне-
нията е разкошният купол 
над централната част. 

Археологът проф. Ни-
колай Овчаров, счита, че 
зданието е едно от най-
красивите в страната и 
архитектурният проект е 
издържан в градски стил. 
Той е убеден, че в момен-
та този музей е едно от 
най-богатите с находки 
хранилища на България. 
Там са всички артефакти 
от античния град на тра-
ките Перперикон, нами-
ращ се на десетина кило-
метра от Кърджали. 

Сбирката е уникална

След  извършената 
реконструкция на трите 
етажа с изложбена площ 
1300 кв. м е разположена 
експозицията на музея. 
Тя отразява най-харак-
терните особености в 
историческото развитие 
на Източните Родопи от 
VI хилядолетие пр.н.е. до 
наши дни.

Музеят съдържа над 
50 хил. артефакта, хро-
нологично и тематично 
обособени в разделите 

„Археология”, „Природа” и 
„Етнология”.

Своеобразната архи-
тектура на сградата на 
музея и нейните експози-
ционни зали са подреде-
ни перфектно. Някои от 
секциите му съперничат 
по богатство и отлич-
но подбрана тематика 
на експонатите дори на 
Националния етнограф-
ски музей в София. Тук се 
съхраняват и уникалните 
епископски одежди, от-
крити при средновековния 
манастирски комплекс 
„Св. Йоан Подром”, а също 
и пръстен печат от ди-
настията на Птолемеите, 
намерен при разкопките 
на Перперикон. 

Експонатите от от-
дел „Етнография” са раз-
положени в 9 зали на площ 
от 600 кв. м. Чрез тях са 
представени основните 
поминъци на населението, 
типовете традиционно 
народно облекло с пъст-
рите багри на шевиците 
и тъканите и на украси-
те– истинско цветово 

пиршество за окото, от-
разяващо многообразието 
на етносите, населяващи 
Кърджалийския регион. 
Възстановките на ман-
дра, на въглищарска, па-
пукчийска и абаджийска 
работилница, на интери-
ора на жилище и експози-
ционното представяне на 
сватба, както и различни 
календарни обичаи, харак-
терни за този етнограф-
ски район, дават на посе-
тителя ясна представа 
за бита и културата на 
населението от Източ-
ните Родопи от края на 
XIX в. до 50-те години на 

ХХ в. В подробности 
са представени тю-
тюнопроизводство-
то, обущарството, 
медникарството, 
мутафчийството, 
рударството и па-
пукчийството.

В отдел „Приро-
да” пък могат да се 
видят невероятни,  
малко известни у нас  
растения, притежа-
ващи свойството 
да изпадат в мнима 
смърт за 36 месеца 
и съвсем ненадей-
но да разцъфтяват 

и дават плодове отново. 
Тази тяхна особеност се 
нарича анабиоза. Музеят 
има уникално парково прос-
транство от 20 дка площ. 
В него има над 30 редки 
растителни вида. 

Именно заради високия 
професионализъм на рабо-

тещите в него Регионал-
ният исторически музей в 
Кърджали е бил неведнъж 
равностоен партньор в 
различни изяви, органи-
зирани от Националния 
център „Музеи, галерии и 
изобразителни изкуства” 
при Министерството на 
културата.

Кой е авторът

Александър Никано-
рович Померанцев (1848 
– 1918) е роден в Москва. 
Получава висше образо-
вание в Художествената 
академия в Санкт Петер-
бург, която завършва със 
златен медал и стипендия 
за чужбина. Прекарва годи-
ните от 1879 г. до 1887 г. 
във Франция, Швейцария и 
Италия, където има въз-
можност да проектира и 
строи. В Палермо създава 
„Капелла Паладиана” в духа 
на нормано-сицилианската 
традиция. Получава звание-
то „академичен архитект” 
и скоро след това става 
професор в Художестве-
ната академия в Санкт 
Петербург. От 1889 г. до 

1899 г. е ректор на ви-
сшето учебно заведение. 
През 1894 – 1896 г. строи 
Верхние торговые ряды в 
Москва – уникално за вре-
мето си здание, в което 
се съчетават местният 
стил с най-новите метал-
ни конструкции, използ-
вани в Европа и Америка. 
Плановата схема е също 
модерна, свидетелство за 
което е фактът, че и днес 
обектът остава център 
на търговията в централ-
ната част на Москва. Из-
гражда павилиони и халета 
в Нижни Новгород и участ-
ва в офор млението на пло-
щите и сградите на Нижни 
Новгородския панаир. 

В църковните здания, 
които проектира и строи, 
спазва традиционните 
правила на православието, 
като ги съчетава умело с 
модерното за началото 
на ХХ в. пространствено 
мислене. 

През 1882 г. княз Алек-
сандър I Батенберг му 
възлага строежа на со-
фийския храм-паметник 
„Свети Александър Нев-
ски“.

Строи я архитектът 
на „Св. Александър Невски”

Няма подобна сграда в България и в Европа

Елементите от източната 
традиция са умело използвани

Прилича на замък, 
но сякаш изваден 

от приказките

Снимки авторът

Акад. Александър Померанцев
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Людмил Митакев

„Станах архитект не 
за да създавам предмети, 
които вече някъде съм 
виждал.” Това верую ди-
зайнерът Робърт Бърнс-
тейн защитава непрекъс-
нато в творчеството си. 
И тъй като повечето му 
произведения са въздушни 
конструкции, те са срав-
нявани с прочутите фоку-
си на Дейвид Копърфийлд. 

Рожби на емоции и 
смътни мечтания

Интригуващ, емоцио-
нален, одухотворен, удо-
бен, спокоен дизайн, който 
ни кара да се замислим, 
да се усмихваме или да се 
отдадем на почивка. Таки-
ва определения съпровож-
дат творчеството на Ро-
бърт Бърнстейн. Той няма 
навика да се придвижва 
из въздуха без помощта 
на технически средства 
пред очите на милиони 
телевизионни зрители, но 
неговите произведения 
предизвикват асоциация 
с магията на именития му 
съгражданин. „Ние творим 
уникални обекти, роде-
ни от нашите емоции и 
смътни мечтания. Те ще 
бъдат финансово дос-
тъпни, разбуждащи въоб-
ражението, едновременно 
прекрасни и функционал-
ни, тъй като нищо в тях 
няма да е излишно“, казва 
сам за произведенията си 
творецът. 

Откъде тръгва 

Завършва архитекту-
ра в Илинойския универси-
тет в Чикаго и инженерни 
науки в Корнуелския уни-
верситет. Студиото му 
е в Лонг Айлънд, Ню Йорк. 
Бърнстейн си е малко бун-
товник. Още в универси-
тета по архитектура 
един от проектите му е 
„Шапка за поета” - сгра-
да с кръгли стени и кръ-
гъл покрив. За малко да го 
изключат, поставен е на 
изпитателен срок зара-
ди опита му да изнамери 
нова структура и форма. 

Първият си летящ ди-
зайн прави за веригата 
Gingiss Formal Wear в Чи-
каго. Отстранява банал-
ни подробности още във 
фоайето, а футуристич-
ната му разплащателна 
каса се държи само на 
едно ъгълче, което кара 
клиентите да се усмих-
ват искрено. 

Идеята за летящата 
маса за двадесет души 
той обяснява с необходи-
мостта за повече непо-
средствена атмосфера 
на седящите около нея. 
„При нормалната мебел 
говорите на съседите 
отляво или отдясно. На 
тази, която прилича на 
елипсовидна амеба, хора-
та се чувстват близко и 
всеки може да контакту-

ва с всички присъства-
щи“, добавя той. Масата 
виси на пет стоманени 
въжета, а за земята е 
закрепена с още няколко. 
Междувременно скептици 
предлагат тест за ста-
билност на иновативни-
те мебели. Но те лесно 
го преодоляват. Доста-
тъчно е да се сложи чаша 
с вода на масата, да се 
стоварите с цялата си 
тежест върху нея и се ус-
тановява, че течността 
едва се е раздвижила. 

Следва ново дръзко 
предизвикателство към 
нормите – метален стол 
без крака. На друг седал-
ката, окачена на стома-
нени въжета, сякаш плува 
във въздуха. Моделът по-
лучава първа награда на 
престижното изложение 
The Future Furniture.

Реещи се из простран-
ството спалня и стълба, 
сякаш преодолели земно-
то притегляне – подобни 
чудеса можете да видите 

само в шоуто на прочут 
маг. Въпреки това цялата 
тази колекция се дължи не 
на фокуси, а на сръчните 
ръце на майстора. Бърнс-
тейн разкрива с желание 
тайните си: „Стомане-
ните въжета често се 
използват в съчетание с 
масивни елементи. Маги-
ята на нашия дизайн се 
състои в това, че ние ги 
употребяваме за окачва-
не на различни обекти. За 
тази цел създадохме нови 
конструкционни системи 
з а  с т ъ лб и , 
мебели и ос-
в е т и т е л н и 
тела“, допъл-
ва той. Това 
е  и  главно-
то  –  твор -
чеството на 
Б ъ р н с т е й н 
се базира на 
идеите, а не 
толкова  на 
следването 
на собствен стил.

Резултатът от из-
ползването на тради-
ционни методи под не-
традиционна форма е 
безпрецедентната прос-
тота и лекота, която се 
усеща в офор млението 
на интериора. Наистина 
фактът, че в магазина 
цялото търговско обо-

рудване виси във възду-
ха, прави помещението 
по-просторно. Шкафче с 
касов апарат, окачено на 
едно въже, масичка със 
стъклен плот, разположен 
между три опори, лампа с 
нисковолтови проводници, 
обтегнати между извити 
детайли от стъклоплас-

ти, са само част от ди-
зайнерските обекти, в 
които се използват но-
вите конструктивни ме-
тоди и системи на Бърн-
стейн. Осъществяването 
на такива фантастични 
проекти е възможно само 
благодарение на пер-
фектни инженерни изчис-

ления и нещо още по-важ-
но – след създаването на 
пълноразмерни или напо-
ловина от реалния размер 
макети. Тази страна се 
явява също толкова зна-
чима в процеса, колкото 
чистото творчество и 
полетът на фантазията. 

В лабораторията

Центърът River East 
Arts Center е неговата 
творческа лаборатория. 
Там има показана детска 
стая, в която дори ак-
вариумът със златната 
рибка лети във въздуха. 
Веднъж специалист по ди-
зайн го запитал именно за 
този прецедент. Добре, 
столове и маси без крака 
създават повече прос-
транство и откритост, 
но защо и аквариумът да 
виси? Авторът е кате-
горичен: „Когато хората 
се разхождат из помеще-
нието и всичко ги кара да 
се усмихват, то тогава и 
те се откриват един към 
друг и към обстановка-
та.” Пак той като инже-
нер: „Стоманата е неве-
роятно издръжлива при 
напрежение. Може да се 
използва съвсем малко ма-
териал, който да понесе 

Сравняват творбите му с фокусите на Дейвид Копърфийлд големи тежести. Използ-
вайки само няколко кабела, 
може да се създаде илюзи-
ята, че масата лети във 
въздуха.“ По същия начин 
постъпва и със стълбите. 
Експериментът продъл-
жава с тотално висяща 
цяла композиция. Стилът 
му проличава и в отделни 
предмети за интериора 
като лампи. 

Авторът има визия

„Дизайнът ни се ос-
новава на идеи. Това не 
е стил, съобразен с мод-
ните тенденции. Нашите 
клиенти търсят произве-
дения, които не са виж-
дали никога преди това. 
Хората често питат как 
правим толкова различен 
дизайн. Той се базира и 
на въпросите, които си 
задаваме: защо столът 
трябва да има непремен-
но крака, как леглото да 
се рее във въздуха, но да 
не се помръдва? Най-доб-
рото, което правим, е да 
развиваме нови начини 
на мислене за стените, 
коридорите, конструкци-
ите и пространството. 

Например положителната 
страна от мебелите със 
спестена конструкция е 
видима веднага. Без теж-
ките крака по тях поме-
щението изглежда прос-
торно и отворено.

Нашите желания са 
различни като дизайна 
ни. Ние не задаваме на 
клиентите въпроса, какво 
си харесват от списания-
та, а ги питаме какви са 
любимите им сънища. И 
тогава изследваме какво 
стои зад тях. Вярваме, че 
ограниченият бюджет не 
е препятствие пред пре-
красния дизайн. И тогава 
целта ни остава същата 
– да творим архитекту-
ра“, пояснява творецът. 

Плановете за бъде-
щето на Бърнстейн са 
големи. Той възнамерява 
да премине от проек-
тирането на отделни 
предмети към по-големи 
интериорни конструкции. 
Така например в момента 
дизайнерът разработва 
стълба, кръстена от него 
„Окачен коридор или свое-
образен мост за домаш-
на употреба”. Не е трудно 
да се досетим, че и този 
път стъпалата няма да 
се крепят от масивни 
опори. 

Освен леглото в детската 
лети и аквариумът

Около масата амеба всеки 
говори с всеки

Различни 
формати столове

Дизайн за бутик

Рееща се из пространството спалня

Лампа върху стълби
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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. 

7. ПРОФЕСИОНАЛНО ЗАСНЕМАНЕ НА ЧАСТНИ СЪБИТИЯ

Фотозаснемане до 3 часа и  обработка на материала  150 лв.
Фотозаснемане до 6 часа и  обработка на материала  300 лв.
Видеозаснемане 1 ден      250 лв.

8. ПРЕДПЕЧАТ НА ПОКАНИ, ПОЗДРАВИТЕЛНИ АДРЕСИ, ПОСТЕРИ

За членове на КСБ 50 лв.
За външни клиенти  100 лв. 

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

За контакти: 
0888 55 39 50 – Ренета Николова
0884 20 22 57 – Калоян СтанчевВестникът излиза всеки петък, материалите за публикациите (дизайн, текст) 

се подават до вторник същата седмица.

НОВО!

НОВО!

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Наименование: „Изпълнение на строително-монтажни и 
инсталационни работи на обект „Перонно осветление на летище 
София и автоматизирана система за управлението му”

Наименование: „Избор на изпълнител за строително-мон-
тажни работи за внедряване на енергоспестяващи мерки и ре-
хабилитация на административните сгради на община Борован 
– общинска сграда в кв. 1а, УПИ I-759, с. Борован, област Враца“. 

Наименование: „Строително-ремонтни дейности на улици 
в гр. Асеновград и кметствата на територията на община Асе-
новград, съвместно с ВиК”

Още на: www.vestnikstroitel.bg

Възложител: „Летище София” ЕАД
Описание: Поръчката касае изпълне-

ние на видовете работи, предвидени в 
одобрения инвестиционен проект за ре-
конструкция на перонното осветление на 
летище София и реализация на автомати-
зирана система за управлението му. Цел-
та е осигуряване на ниво на осветеност 
на перони и местостоянки за въздухопла-
вателни средства, отговарящи на бъл-
гарските и международните нормативни 

изисквания, повишаване сигурността при 
обслужване и оптимизиране разходите на 
електроенергия за осветление. Издаде-
но е разрешение за строеж № РС-32 от 
18.05.2013 г., влязло в сила на 26.06.2013 г. 
Подробното описание на поръчката и из-
искванията към изпълнението са посоче-
ни в приложеното към документацията 
за участие Техническо задание, както и 
в работния проект, неразделна част от 
него - 1 бр. CD.

Oсн. предмет: 45235000 – Строителни 
и монтажни работи на самолетни писти, 
писти за излитане и кацане, стоянки за 
самолети 
Прогнозна стойност: 3 900 000 лв.
Краен срок за изпълнение: Срок на изпъл-
нение в дни – 190
Срок за получаване на документация за 
участие: 04.07.2014 г. Час: 17:00
Срок за получаване на оферти или заяв-
ления за участие: 14.07.2014 г. Час: 17:00

Отваряне на офертите: Заседателната 
зала на „Летище София” ЕАД
Дата: 15.07.2014 г. Час: 11:00
За контакти: инж. Тина Тодорова, инж. Ни-
колай Милев
Факс: 02 9372010
Адрес: София, бул. „Христофор Колумб“ № 1
Адрес на възложителя: http://www.sofia-
airport.bg
Телефон: 02 9372577; 02 9372682
E-mail: public@sofia-airport.bg

Възложител: Община Асеновград

Описание: Настоящата поръчка има 
за цел реализиране на дейности, свърза-
ни с подобряване на част от инженерна-
та инфраструктура на територията на 
община Асеновград. Предвиждат се СМР 

за изграждане на канализации и водопро-
води, подмяна на водопроводи, изгражда-
не на сградни водопроводни отклонения, 
сградни канализационни отклонения, въз-
становяване на асфалтова настилка, ба-
ластриране на улици, направа на бордюри, 
тротоарни настилки и др.

Oсн. предмет: 45000000 – Строителни и 
монтажни работи 
Прогнозна стойност: 937 333,33 лв.
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в месеци – 3
Срок за получаване на документация за 
участие: 01.07.2014 г. Час: 16:30 
Срок за получаване на оферти или заяв-
ления за участие: 11.07.2014 г. Час: 16:30
Отваряне на офертите: Сградата на об-

щина Асеновград, зала 305
Дата: 14.07.2014 г. Час: 10:30
За контакти: Айтен Салим
Факс: 0331 41057
Адрес: Асеновград, пл. „Акад. Николай Хай-
тов” № 9
Адрес на възложителя: www.assenovgrad.
com 
Телефон: 0331 20283
E-mail: obstina@assenovgrad.com

Възложител: Община Борован
Описание: „Избор на изпълнител за стро-

ително-монтажни работи за внедряване на 
енергоспестяващи мерки и рехабилитация на 
административните сгради на община Боро-
ван – общинска сграда в кв. 1а, УПИ I-759, с. 
Борован, област Враца“. Съществуващо по-
ложение на общинската сграда в кв. 1а, УПИ 
I-759, с. Борован, област Враца, предмет на 
изпълнение на поръчката: Обектът се намира 
в кв.1а по плана на с. Борован, като на север, 
запад и юг граничи с улици, а на изток грани-
чи с урегулирани поземлени имоти. Сградата 
е масивна, монолитна, с носеща стоманобе-
тонна конструкция. Настоящото техническо 
състояние на общинската сграда в кв. 1а, УПИ 

I-759, с. Борован, област Враца: Сградата е по-
строена 1950 г. Поради недостиг на средства 
в общинския бюджет през годините е извърш-
вана преди всичко минимално необходимата ру-
тинна поддръжка чрез периодични капиталови 
отчисления от общинския бюджет. Основни 
причини за избора на обекта за интервенция 
са подобряване функционалността на сграда-
та предвид настоящите нужди на общинската 
администрация. С оглед всеобщата тенденция 
за повишаване качеството на услугите, конку-
рентоспособността и качеството на работа 
състоянието на сградите налага предприема-
нето на мерки за привеждането им в техниче-
ско състояние, позволяващо осигуряването на 
подходящи битови условия.

Oсн. предмет: 45000000 – Строителни и 
монтажни работи 
Прогнозна стойност: 540 593.47 лв.
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в месеци – 12
Срок за получаване на документация за 
участие: 09.07.2014 г. Час: 16:00 
Срок за получаване на оферти или заяв-
ления за участие: 15.07.2014 г. Час: 16:00
Отваряне на офертите: Офертите ще бъ-
дат разгледани от комисия за разглеждане, 
оценка и класиране
Дата: 16.07.2014 г. Час: 15:30
За контакти: Веромир Спасов
Адрес: ул. „Иван Вазов” № 1 
Адрес на възложителя: www.borovan.bg 
Телефон: 09147 9203; Факс: 09147 9200
E-mail: ob_borovan@abv.bg

отдава под наем автокранове  
12 т, 30 т, 50 т. 
Може и дългосрочно в цялата страна.

За контакти: 0899949455 Владимир Жеков
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НАСА публикува безплатен електронен справочник 

Страницата 
подготви 
Людмил Митакев

Ако досега сте се притес-
нявали как ще си бъбрите с из-
вънземните, когато дойдат на 
Земята, може спокойно да си от-
дъхнете. Националната косми-
ческа агенция на САЩ (НАСА) из-
готви справочника „Археология, 
антропология и междузвездна 

комуникация”. Той ни упътва как 
да общуваме с представители 
от други системи в Космоса. 
Новата електронна книга има 
претенцията да бъде първият 
наръчник за срещи с извънземни 
форми на живот. В изданието се 
изследват „някои от огромните 
предизвикателства, пред които 
човечеството ще се изправи, 
ако засече богат на информация 
сигнал от друг свят”. Книгата 

на НАСА подхожда сериозно към 
трудностите, свързани със сре-
щата на две различни култури, 
които се опитват да общуват 
една с друга. Тя съдържа глави, 
написани от различни авто-
ри, включително експерти по 
лингвистика, история, антро-
пология, психология, литерату-
ра, религия и природни науки. 
Справочникът не се чете лесно. 
Все пак трябва да си направим 

труда, имайки предвид, че учени 
от Института за търсене на 
извънземен живот заявиха по 
време на изслушване в Амери-
канския конгрес, че такъв може 

да бъде открит в рамките на 20 
години. 

Книгата може да бъде сва-
лена безплатно от интернет 
страницата на проекта. 

Екипи от специалисти на известни автомобилни марки 
в Германия разработват новаторски системи за подпо-
магане на шофьорите при опазване на пешеходците. Из-
следователският проект е кръстен UR:BAN (User oriented 
assistance systems and network management – „Ориентирани 
към потребителя системи за подпомагане и управление на 
транспортната инфраструктура”).

Основната цел на съфинансираната от правителство-
то програма е осигуряването на перспективни във време-
то и съобразени изцяло с условията на градското движе-
ние системи за водачите на леки и товарни автомобили. 

В проекта си сътрудничат общо трийсет и един 
партньори от автомобилната и електронната индус-
трия, софтуерни компании, изследователски институти и 
представители на местните и общинските власти, чиято 
основна цел е разработката на интелигентни системи 
за участниците в движението и съвместни решения за 
управление на трафика в градски условия.

Проектът UR:BAN ще продължи до 2016 г. и е разде-
лен на три основни дяла: „Когнитивна асистенция”, „Мре-
жови системи за управление на движението” и „Човешки 
фактори в автомобилния трафик”. Особен интерес пре-
дизвиква част от проучванията, свързани с обмяната на 
информация между автомобилите и елементите на транс-
портната инфраструктура. Идеята е на база актуална 
информация да се избягват местата със задръствания и 
да се минимализират ненужните спирания на кръстовища, 
на които няма други участници в движението. Мисли се 
и върху варианта водачите предварително да получават 
информация за това, кога и какъв сигнал ще се появи на 
светофара пред тях.

Учени от Лаборатори-
ята по биороботика във 
Федералния политехничес-
ки институт в Лозана 
създадоха роботизирани 
модули, които могат да се 
сглобяват сами, превръ-
щайки се в мебели с раз-
лични форми. Проектът, 
озаглавен Roombots, ще е 
от полза за хора с ограни-
чени двигателни способ-
ности.

По примера на блокче-
тата „Лего” елементите 
от иновативната сис-
тема се захващат едни 
за други, за да създават 
различни структури. Все-
ки от тях е с дължина 22 
см и е снабден с безжична 
връзка. Във вътрешност-
та му има батерия и три 

двигателчета, които му 
позволяват да се движи в 
различни посоки. Блокче-
тата имат и нещо като 
нокти, които се изваждат 
и прибират. Това позволя-
ва захващане за други еле-
менти и сформиране на 
по-големи структури. По-
средством игра, свързана 

с ротации и придвижване, 
е възможно да се създа-
дат различни предмети и 
мебели.

За да се захванат за 
други части, модулите 
се нуждаят от специал-
на повърхност. За тази 
цел специалистите съз-
дали плочици, по които 

има дупки, приспособени 
за механичните нокти на 
модулите. Когато са зах-
ванати за стените, земя-
та или съществуващите 
мебели, тези елементи са 
с ролята на разделяща по-
върхност между модулите 
и заобикалящата ги среда.

Така малките роботи 
могат да изкачват сте-
ни или да се захванат за 
пасивни елементи, за да 
сформират мебели на ко-
лелца. След време ще е 
достатъчно да се про-
грамира местоположение-
то на помещението или 
конферентната зала и да 
се оставят модулите да 
свършат работата си, 
твърдят изследовате-
лите.

Безспорен хит за све-
товното изложение „Експо 
Милано 2015” подготвят 
италиански архитекти. 
Те създадоха проект за 
сграда, чиято фасада ще 
пречиства въздуха. При 
наличието на пряка слън-
чева светлина активни 
частици от циментово-
то покритие на стените 
улавят замърсителите 
от въздуха и ги преработ-
ват, като ги превръщат в 
инертни соли. Сградата 
ще има сводест покрив от 

стоманени греди и фото-
волтаични панели. 

Проектът е на римска-

та фирма Nemesi & Partners, 
работила в сътрудничест-
во с Proger и BMS Projects. 

Самолет с четири електрически двигателя, захранва-
ни от 17 хил. соларни клетки, направи успешно първия си 
пробен полет. Пилотиран от Маркус Шердел, „Солар Им-
пулс 2” излетя от въздушната база Пайерн в централна-
та част на Швейцария. За няколкостотин метра слънче-
вата машина бавно се е издигнала във въздуха. Полетът 
е продължил около два часа, като самолетът е достигнал 
1800 м надморска височина.

Този втори прототип, захранван единствено с енер-
гия от соларни клетки, има разстояние между двете кри-
ла 72 м, колкото има и „Еърбъс А380”, но е 150 пъти по-лек 
от гигантския самолет – само 2,4 т.

Екипът натрупа солиден опит с първия прототип. 
Той летя из Европа, после до Мароко и накрая прекоси 
САЩ през май миналата година. През 2010 г. самолетът 
извърши непрекъснат полет от 26 часа, доказвайки спо-
собността си да натрупа достатъчно електричество 
през деня, за да продължи да лети и през нощта. Този 
път обаче „Солар импулс 2” ще трябва да успее да лети 
без прекъсване 5 денонощия, за да прекоси Тихия и Ат-
лантическия океан.

С нови технологии и 
спазване на всички прин-
ципи на устойчивото раз-
витие ще бъде построен 
цял квартал – „Пустинна 
роза” в Дубай, съобщиха 
местните власти. Той ще 
бъде изграден във форма-
та на рядко срещаното 
тук растение близо до 
магистралата и до райо-
ните Al Ruwaya и Al Aweer. 
В новото селище ще се 
използват екологично 
ориентирани системи и 
възобновяеми енергийни 
източници, а за удобство 
на жителите ще има без-

пилотна автоматична ли-
ния на метрото. В центъ-
ра ще е пешеходната зона, 
която ще се охлажда чрез 
климатици.

Около жилищните сгра-
ди ще се оформи зелен пояс, 
допринасящ за екологични-
те и икономически ползи, 
защото ще може да се из-
ползва за земеделски цели. 

В селището ще функ-
ционират иновативни 
системи за пречистване 
на водите и за рецикли-
ране, които ще използват 
енергия от възобновяеми 
източници.

„Градоустройственият 
план във формата на пу-
стинна роза се превърна 
не само в символ на устой-
чивото развитие, но и в 
грижа за екосистемата. 
Тук ще бъдат съблюдава-
ни всички аспекти на ико-

номическото, социалното, 
културното и екологично-
то развитие, основани на 
възобновяеми енергийни 
източници“, обясни Хю-
сеин Насър Лута – ген. 
директор на местната 
община. 

Те ще използват за напра-
вата на фасадата специа-
лен цимент – патент на 
местен голям производи-
тел на строителния мате-
риал.

Постройката ще е 
част от италианския па-
вилион за световното из-
ложение, което ще се про-
веде от май до октомври 
следващата година. Palazzo 
Italia ще е една от малкото 
сгради, които ще останат 
и след края на събитието, и 
представлява шестетаж-
на сграда, която според ав-
торите на проекта трябва 
да напомня вкаменена гора.
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Американците обичат да живеят в собствен 
голям дом. След приключване на финансовата кри-
за тази тенденция отново набира инерция. За ми-
налата година средната големина на новопостро-
ените къщи е 241 кв. м. За сравнение: през 1983 г. 
средната площ на новите домове е 160 кв. м, през 
1993 г. – 194 кв. м, а през 2003 г. тя вече е станала 
207 кв. м. По време на бума на имот ния пазар преди 
няколко години тя е 223 кв. м. 

Богатите стават по-богати. Ако сте имали 
известна сума на фондовия пазар, тя се е удвоила 
от 2009 г. до сега. От друга страна, купувачите 
на по-малките жилища са затруднени финансо-
во. В резултат жилищата с площ под 130 кв. м 
са само 4% от новопостроените спрямо 9% през 
2005 г., обясняват феномена специалисти от На-
ционалната асоциация на строителите в САЩ. 
При много големите къщи с площ над 370 кв. м 
делът се увеличава. Миналата година те са 9%, 
а през 2005 г. – едва 6,6% от новопостроените. 
Повече от една пета от построените къщи са с 
площ между 278 и 370 кв. м. Тези жилища се счи-
тат за по-малки, но приближаващи се до опре-
делението за имение. През 2005 г. те са 15,6% 

от новите домове. Освен че жилищата стават 
по-големи, се увеличава и броят на стаите. За-
дължителни стават пространствата за игра, до-
машният офис и всекидневната над гаража. Мал-
чуганите на днешните американци не споделят 
стаите си. По-малко от две спални имат едва 59 
хил. къщи, построени миналата година, а тези с 
повече от 4 спални са над четвърт милион. 

Разходите нарастват 
лавинообразно
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Бившата колония на 
Великобритания Хонконг е 
специален администрати-
вен район на Китай с висока 
степен на самоуправление. 
В може би най-атрактивния 
регион в света се строи на 
максимални обороти, но се 
и плаща прескъпо за новите 
инфраструктурни проекти. 

През годините Хонконг 
пресуши половин пристани-
ще, за да освободи място за 
нови комплекси, и премахна 
цяла планина, за да изгради 
летище. Но инфраструктур-
ното строителство там в 
момента е екстремно дори 
според неговите собстве-
ни стандарти, а темпото 
оказва влияние както върху 
наличието на работна ръка, 
така и върху разходите.

Големите обществени 
проекти са няколко нови 

линии на метрото, високо-
скоростното железопътно 
трасе между Хонконг и съ-
седната провинция Гуандун, 
терминал за круизни кораби 
на мястото на старото 
летище и мост, който ще 
е сред най-дългите в све-
та. Те са причина градът 
да е едно от най-скъпите 
места за изграждане в гло-
бален мащаб. Повечето от 
обектите трябва да бъдат 
завършени през 2015 г. или 
през 2016 г. Освен това се 
изгражда тунел с дължина 
2 мили, който се очаква да 
облекчи трафика в бизнес 
квартала. Приключването 
му е планирано за 2017 г. 
Обемът на проектите е 
толкова мащабен, че изпъл-
нителите загърбват въз-
можности да се включат 
в търгове, защото са тол-
кова заети, че не могат да 
смогнат.

Правителството твър-
ди, че очаква разходите за 

държавни проекти да над-
хвърлят 70 млрд. хонконг-
ски долара (9 млрд. щат-
ски долара) годишно през 
следващите няколко години 
спрямо средно 21 млрд. хон-
конгски долара годишно за 
изминалите 5 години. Част 
от увеличените разходи се 
дължат на по-големия брой и 
по-широкия обхват на обек-
тите, но има и други причи-
ни. Например стойността 
на моста Хонконг – Джухай 

– Макао скочи с 3,3 млрд. 
хонконгски долара поради 
забавяне на строителните 
дейности с 9 мес., през кои-
то съдът разглеждаше дело, 
свързано с въздействието 
на проекта върху околната 
среда. В същото време раз-
ходите за строителство-
то на две от новите удъл-
жения на метрото в града 
са се увеличили с над 20 
млрд. хонконгски долара от 
2007 г. насам. Друг проблем 

е недостигът на квалифи-
цирана работна ръка, тъй 
като бумът на строежите 
не е съпроводен с пропор-
ционалното й увеличение. 
Нарастващите разходи за 
строителство са повод за 
сериозни притеснения за 
компаниите. За да се спра-
вят с недостига и застаря-
ването на работната ръка, 
властите в Хонконг спон-
сорират редица програми, 
включително игра, наречена 

Build-Up Hero, която се пред-
лага като приложение за 
iPhone. В момента около 70% 
от работниците в сектора 
са на възраст над 40 г. За-
платите в най-търсените 
области непрекъснато на-
растват, като при някои за 
последните две години уве-
личението е с 40%. Средна-
та дневна надница в Хонконг 
варира от 90 до 270 хонконг-
ски долара в зависимост от 
опита и специализацията.

Всички знаят за рекордите на Дубай в добива на петрол или 
в строежа на небостъргачи. Сега богатата на нефт страна 
е регистрирала най-голям ръст. Стойностите са се увеличили 
с 27,7% през изминалите 12 месеца, до март 2014 г., което е 
най-ускореното им повишение в сравнение с пазарите на 54 
интересни за брокерите държави. 

Известно забавяне се наблюдава в нарастването през пър-
вото тримесечие на годината – повишението е едва с 3,4% на 
тримесечна база на фона на 9,2% през сравнимото тримесечие 
на миналата година. 

В усилията си да охладят пазара властите в Дубай удвоиха 
трансферните такси и ограничиха ипотечните кредити в стра-
ната през октомври миналата година. Мерките явно започват 
да дават своето отражение, твърдят анализатори. 

Китай и Естония заемат второто и третото място по ръст 
на цените на имотите в света, съответно с повишения от 17,5 
и 16,2%. Междувременно САЩ, Австралия и Исландия влязоха в 
топ десет на страните с най-голямото увеличение на стойно-
стите за последната една година. Така те се присъединиха към 
страни като Турция и Бразилия. Цените на имотите в САЩ са 
нараснали с 10,3% през последната една година, докато тези в 
Австралия и Исландия са се повишили с 10,9 и 9,7%. Мерки като 
ограничаване на кредитната активност от страна на власти-
те в страни като Сингапур са довели до забавяне на ръста в 
цените на имотите. В същото време допълнителните стимули 
за икономиката в Япония не успяват все още да инициират ръст 
в стойността на недвижимата собственост. Повечето стра-
ни, отчели понижения на цените, са в Европа. Хърватия, Кипър 
и Гърция са оглавили класацията по спад съответно с 9,7, 8,7 
и 8,4% през последната година. Като цяло обаче се наблюдава 
забавяне в темповете на намаляване на Стария континент. 

Стойността на недвижимите имоти в световен мащаб се е 
повишила с 0,6% през първото тримесечие на годината, което 
е значително под ръста от 1,2% през четвъртото тримесечие. 
На годишна база цените са скочили със 7,1%.

Доскоро кулата в Пиза дър-
жеше рекорда за най-наклоне-
ното здание в света. Сега, за 
първи път от 800 г., тя спря да 
се движи, обявиха инженерите, 
които работят по укрепване-

то й. Кулата ще остане 
стабилна поне 200 г. в ре-
зултат на извършените 
дейности по проекта за 
стабилизиране на светов-
ната забележителност. В 
него бяха вложени 26 млн. 
евро. Строителните ра-
боти продължиха над 10 г., 
като бяха изкопани около 
70 т пръст под северна-
та част на кулата, така 
че тя да може да се изпра-
ви. Ефектът не се прояви 
веднага, но 7 години след 
началото на инженерните 
дейности зданието вече е 
48 см по-издигнато. Ана-

лизът е направен благодарение 
на високотехнологични датчи-
ци, вградени в основите на кон-
струкцията, уточни ръководи-
телят на екипа.

Кулата в Пиза започнала 

да се накланя още по време на 
строителството й през XII в. 
Работниците забелязали това 
и започнали да правят опити да 
я изправят, но в крайна сметка 
след изграждането й тя все пак 
остава леко наклонена и продъл-
жава да се движи.

Междувременно слабо из-
вестна сграда в северния хо-
ландски град Бедум претенди-
ра за славата на тази в Пиза 
за най-силно наклонена кула в 
Европа. Експертът по геомет-
рия Якоб ван Дийк показа свои 
измервания на 36-метровата 
църковна постройка, които до-
казват това. Според данните 
тя е по-силно наклонена от 
италианската си съперница. 
Ако и двете кули бяха с еднак-
ва височина, холандската щеше 
да има 6 см преднина, обяснява 
специалистът.

Тук са най-скъпите имоти

Мечтата на американеца е собствена голяма къща

Кулата спря да се накланя
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КНИГА НА СЕДМИЦАТА

ФИЛМ НА СЕДМИЦАТА

И с т о р и я -
та започва със 
са ми я  фина л . 
Първата глава 
е последната, 
действието се 
движи отзад - 
напред. „Извес-
тен съм с това, 
че краят на ро-
маните ми вина-
ги е изненадващ. 
Исках да видя 
дали мога да на-
правя изненадва-
що начало”, спо-
деля писателят 
Джефри Дивър.

Габриела е в напрегнато очакване на новини за 
отвлечената си дъщеря. Когато най-после врата-
та се отваря, на прага застава не преговарящият 
или ФБР, както тя очаква, а самият похитител, 
насочил оръжието си към нея. В рамките на 30 
часа Габриела трябва да плати половин милион до-
лара и да намери мистериозен документ, наречен 
„Списъкът „Октомври“, или повече няма да види 
детето си. 

В началото на всяка глава Джефри Дивър е по-
ставил визуални подсказки за читателя под форма-
та на снимки, които той самият е правил. „Стори 
ми се уместно, след като главната героиня се за-
нимава с фотография. Исках да изляза от рамките 
и да дам на читателя нещо повече. Някои от фото-
графиите са улики, някои илюстрират случващото 
се, а някои са шеги, които повечето хора няма да 
схванат, освен ако не прочетат книгата за втори 
път, което мисля, че ще направят”, казва авторът.

Запазена марка на Джефри Дивър са множество-
то обрати, интелигентните персонажи и неочак-
ваният край, а действието в книгите му винаги се 
развива в рамките на няколко дни. 

Едно от нещата, които поддържат интереса 
към романите му, е умението да изненадва с нес-
тандартни сюжети, без да изневерява на стила 
си. Във всяка от книгите си той изследва познати 
явления и обекти в дълбочина и от перспектива, 
неизвестна на мнозинството читатели.

Почитателите на писателя отдавна са разбра-
ли, че да четеш неговите романи, е като да игра-
еш срещу гросмайстор – тъкмо си мислиш, че си 
отгатнал следващия ход, и авторът те хвърля в 
шах. Острите завои в сюжета на трилърите му са 
характерна черта, професионализмът в описваните 
разследвания – без аналог, а напрежението преслед-
ва читателите до самия финал. 

Джефри Дивър е и първият в криминалната ли-
тература, който отделя специално внимание на 
криминологията. По-късно тази идея е разработена 
от други автори, както и в телевизионни сериали 
и филми.

Вдъхновена от класическия те-
левизионен сериал, преди две години 
на големия екран се появи изключи-
телно успешната екшън комедия 
„Внедрени в час”. Тогава филмът ни 
срещна с двама полицаи, които се 
записват под прикритие в местна-
та гимназия, където трябва да раз-
читат единствено на себе си. 

В продължението създателите 
на филма пренасят техните взаи-
моотношения на следващо ниво. 
„Внедрени в час 2” показва какво е 
необходимо, за да остане трайна 
подобна връзка. 

„Използвахме идеята за криза-
та на седмата година”, разказва 
продуцентът Нийл Мориц. „В пър-
вия филм двамата герои не се ха-
ресват, но стават добри приятели 
и партньори. Сега връзката им е 
улегнала, подобно на брака. Върху 
това е изградена и историята”, 
уточнява Мориц. Предвид това еки-

път на продукцията решава, че би 
било добре действието във втория 
филм да се развива в колежа. Поли-
цаите под прикритие обаче в много 
отношения изобщо не са се проме-
нили - Шмид продължава да е нервен 
и прилепчив, а Дженко все още се 
смята за недостатъчно умен да 

разреши сам случай. 
„Не гледам на филма като на ек-

шън комедия, а по-скоро като на ко-
медия с екшън”, коментира Мориц. 
„Този път обаче сме наложили геро-
ите, така че малко по-бързо навли-
заме в новата история”, обяснява 
той.

Страницата 
подготви 
Мартин Динчев

Камерният оркестър 
на Забранения град, съста-
вен от виртуозни изпълни-
тели от най-престижната 
музикална образователна 
институция в Китай – кон-
серваторията, ще госту-
ва на сцената на Антич-
ния театър в Пловдив на 
13 септември.

Определян като един 
от най-елитните камерни 
състави, препоръчвани и 
популяризирани от Китай-
ското министерство на 
културата, оркестърът 
свири с огромен успех в 
редица държави по целия 
свят. Формацията получа-
ва високи оценки както от 

родната, така и от чуж-
дестранната музикална 
критика.

Видното място, кое-
то Камерният оркестър 
на Забранения град заема 
на музикалната сцена, се 

дължи не само на отлично-
то му майсторство, но и 
на силно изразената кул-
турна осъзнатост на не-
говите членове. Изпълне-
нията им включват както 
композиции на съвременни 

автори, така и китайски 
класики с модерен аран-
жимент.

Билетите за концер-
та в Античния театър в 
Пловдив са в продажба на 
цени от 5 и 10 лв. 

Смятан е за един от най-елитните камерни състави в света

зиканта на човек, наречен 
Jesus Rodriguez, който всъщ-
ност е самият изпълнител 
– Сиксто Родригес.

Миналата година ста-
на ясно, че музикантът под-
готвя издаването на дълго-
очаквания си трети албум. 
Тогава той заяви пред 
Rolling Stone: „Написал съм 
около 30 песни и публиката 
ги е чула. Така че аз не се 
крия. Но искам да остана на 
сцената и да бъда себе си. 
Защото някои хора я носят 
със себе си“.

Цялата история на не-
обикновения музикант е 
разказана в документалния 
филм. Всичко започва, когато 
двама известни продуценти 
го откриват в един бар в 
Детройт към края на 60-те. 
Развълнувани от неговите 
изпълнени с чувство мело-

дии и пророчески текстове, 
те записват албум с вярата, 
че той ще му осигури репу-
тацията на най-великия ар-
тист на своето поколение. 
Творбата обаче претърпява 
пълен крах и певецът потъва 
в неизвестност след слухове 
за брутално самоубийство 
на сцената. Но един неза-
конен запис попада в Южна 
Африка в условия на расова 
сегрегация и през следващи-
те две десетилетия Родри-
гес става феномен. Филмът 
следва историята на двама 
южноафрикански фенове, 
които се впускат да разбе-
рат какво се е случило с тех-
ния герой. Разследването им 
ги отвежда към история, 
която е още по-необикно-
вена от който и да било от 
съществуващите митове за 
артиста.

Най-великата неосъ- 
ществена рок звезда на 70-те 
– Родригес, се оказа ябълката 
на раздора в сериозен спор. 
Две компании претендират за 
правата върху неговите песни, 
като музикантът е обвинен, че 
не е казал на едната фирма, че 
те вече се притежават от 
друга.

Родригес има два издаде-
ни албума - Cold Fact (1970) 
и Coming From Reality (1971), 
но доби световна популяр-
ност заради посветения на 
него документален филм 
Searching For Sugar Man, кой-
то бе отличен с „Оскар" през 
2013 г.

Компанията Interior e 
пуснала жалба срещу певе-
ца заради това, че той им 
е казал, че се е отделил от 
предишния си лейбъл Gomba 
music и правата върху пе-

сните му са свободни. На 
Родригес е изпратена при-
зовка да се яви в съда, въпре-
ки че въпросната случка се е 
разиграла преди 43 години. 
По-рано тази година пък 
Gomba music са завели дело 
срещу Interior за неправомер-
но събиране на възнагражде-
нията на артиста. Според 
компанията те са подписали 
5-годишен договор с Родри-
гес през 1966 г., а Interior са 
приписали песните на му-

Limp Bizkit ще издадат новия си сингъл Endless Slaughter 
единствено на касетка. Песента ще бъде част от предсто-
ящия албум на бандата Stampede Of The Disco Elephants.

„Това симпатично издание ще се продава само на нашите 
концерти. Съветвам ви да намерите някой от по-старите си 
приятели от училище, който да осигури касетофон, за да се 
насладите на аналоговото удоволствие", обявиха музиканти-
те в своята Фейсбук страница. 

Дискът, който трябва да се появи до края на годината, 
ще е първият запис на Limp Bizkit, след като DJ Lethal напусна 
през 2012 г.
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Светослав Загорски

Всички познават Канада като 
страна с един от най-суровите 
климати в света – бяло, студено 
и безлюдно. Това описание обаче 
е абсолютна заблуда, особено 
ако посетите френската перла – 
град Квебек. Тук все едно си във 
Франция, всички говорят този 
език, усещането е парижко, а ар-
хитектурата е изцяло повлияна 
от френските традиции.

Квебек е приказно място, 
разположено на единия бряг на р. 
Сейнт Лорънс. Открита от фран-
цузин през 1530 г., реката изтича 
от североизточния ъгъл на езе-
рото Онтарио и се влива чрез 
най-големия в света естуар (с 
дължина 570 км и ширина 115 км) 
в едноименния залив на Атланти-
ческия океан. Дължината й е при-
близително 1200 км.

Квебек е разположен около ус-
тието на Сейнт Лорънс. Първи-
те коренни жители на селището 
са били инуитите. Основният им 
поминък е бил риболовът и ловът, 
както и отглеждането на цареви-
ца и зеленчуци. Френските коло-
низатори са се установили тук в 
началото на 1600 г. 

Историята на града е много 
интригуваща – три века Квебек 
е бил под чуждо влияние. Първона-
чално е столица на Нова Франция 
в рамките на френския режим от 
1608 г. до 1759 г. По-късно става 
град крепост и английска колония 
по време на английския режим от 
1763 г. до 1867 г. Накрая Квебек 
става столица на провинция Кве-
бек, откакто Канадската конфе-
дерация влиза в сила през 1867 г.

Най-интересната част от 
селището днес е историческата, 
известна като 

Стария Квебек или Вю Квебек.

Тя е обградена от 4,6 км сте-
ни, които са единствените за-
пазили се на север от Мексико. 
Заради това тази историческа 
ценност е включена в Списъка на 
световното културно наследство 
на ЮНЕСКО през 1985 г. 

Вю Квебек е разделен основно 
на 2 части – Ба-Вил и От-Вил. Тук 
всичко – от архитектурата до 
самите хора, говори за френски-
те културни традиции. Ба-Вил е 
мястото, където възниква няко-
гашната колония и днес се намира 
в подножието на нос Диаман.

Това е процъфтяващата и 
красива част на селището, къде-

то някога са живели търговците, 
продавачите и лодкарите. От-Вил 
е ограден със стени и се свързва 
с Ба-Вил посредством зъбчата 
железница. Тук архитектурата е 
изцяло в европейски стил. Пълно е 
с кафенета по тротоарите, пави-
рани улици, конски файтони, малки 
магазинчета за цветя и какво ли 
още не.

Особено красива е пешеход-
ната улица с изглед към р. Сейнт 
Лорънс, изцяло с дървена настил-
ка. При Квебек реката започва да 
се разширява към Атлантическия 
океан, а по мостовете и фасади-
те на сградите могат да се ви-
дят удивително красиви графити, 
на които хората, предметите и 
зданията сякаш оживяват. По кал-
дъръмените алеи и улички на От-
Вил има много музеи. Тук е 

цитаделата с форма на звезда,

която представлява най-го-
лемият комплекс от укрепени 

постройки в Северна Америка, 
от които обаче така и не се из-
стрелва нито един боен снаряд.

С р. Сейнт Лорънс е свързана 
и най-новата забележителност 
в Квебек от тази година. Това 
е най-високата вътрешна „жива 
стена“, която бе построена в 
новата сграда Desjardinsк. Тя е 
висока 65 м и е наречена „Тече-
ния”. Казват, че е била вдъхнове-
на именно от р. Сейнт Лорънс. С 
повече от 11 000 отделни рас-
тения и 42 различни растител-
ни вида тази супер висока вер-
тикална градина работи усилено 
за подобряване качеството на 
въздуха в затворените помеще-
ния и създава уникална среда за 
служителите и посетителите 
на зданието.

Въртеливите течения на во-
дата в реката са пресъздадени 
в оформлението на стената 
чрез различни нюанси на зелено, 
жълто, червено, лилаво и кремаво 
заедно с различни текстури и на 
растенията. Градината включва 
филодендрони, монстера, смо-
кинови дървета, джинджифил, 
змийско растение (сансевиера), 
папрати, бананови растения 
и др. Екологичната сграда ще 
бъде завършена през септември 
2014 г. и се очаква да получи зла-
тен LEED сертификат.

Ако се върнем отново назад в 
историята, ще видим друга забе-
лежителност на Квебек – 

базиликата  
„Света Богородица”.

Нейният интериор е изцяло 
обновен след пожар през 1922 г. 
Храмът е изграден в необаро-
ков стил, а в него могат да се 
видят картини и съкровища от 
времето на френското управле-

ние. Оригиналната постройка 
е издигната през 1647 г., след 
което е реконструирана през 
1771 г. Известна е като „Нотър 
Дам дьо Квебек” и също е част 
от културното наследство на 
ЮНЕСКО.

Сред приказните места е и 
светилището „Света Анна“. То е 
едно от най-старите места за 
поклонения в цяла Северна Аме-
рика и привлича около 1 млн. ту-
ристи годишно. Светилището е 
издигнато в страхотен неорим-
ски стил във вид на базилика. 
Отпред е златната статуя на 
света Анна. Милиони туристи 
се възхищават на витражите на 
светилището, както и на ценни-
те произведения на изкуството, 
които то съхранява.

Истинско архитектурно съ-
кровище в Квебек е и сградата 
на парламента. Пред него е из-
вестният Фонтан де Торни. Той 
е отличен със златен медал на 
Световното изложение в Париж 
през 1855 г.

Старият град на Квебек е до-
миниран от 

великолепния дворец  
Фронтенак

– Frontenac Castle, който е 
уголемен модел на приказните 
замъци по долината на р. Лоара. 
Разположено близо до катедра-
лата, това величествено шато 
се забелязва от почти всяка 
точка на Квебек. Фронтенак е 
издигнат в края на XIX в. в стил 
„Късно средновековие”, а днес е 
превърнат в първокласен хотел. 

Дворецът смайва с красотата 
си. Той се издига хармонично 
сред живописна зелена площ, а 
първото, което ще ви направи 
впечатление, когато го зърнете, 
е неговият покрит с благородна 
патина меден покрив, остров-
ръхите кули и тъмночервените 
зидове, които напомнят за духа 
на миналото. Името му е дадено 
като засвидетелстване на ува-
жение към Лоис де Буаде, който 
бил граф на Фронтенак.

През 1993 г. са предприети 
грандиозни проекти за възста-
новяване на някои части от за-
мъка. Реновирани са конструк-
цията на цитаделата, която е 
издигната през 1899 г., построй-
ката „Монт Кармел” от 1908 г., 
както и „Сейнт Луис” и Главната 
врата, проектирани и издигнати 
съответно през 1920 г. и 1924 г. 

Пред хотела преминава 

красивата алея „Дюферин”,

която е приятно място за 
разходка с невероятна гледка 
към реката и по-ниските части 
на Квебек.

През летните месеци в град-
ския Парк де Шандьо-Батай се 
провеждат много безплатни 
концерти на открито. Този парк 
в Квебек се простира на площ 
от 108 хектара и има над 5000 
дървета, както и много памет-
ници и шадравани. Тук се намира 
и Музеят на Квебек

Паркът е идеален за всяка-
къв спорт, пикници и колоезде-
не. Туристите все още помнят 
зашеметяващия концерт на Пол 
Макартни и Селин Дион по слу-
чай 400 години от създаването 
на града.

При посещението си в Квебек 
не пропускайте старото рибар-
ско пристанище, както и разход-
ките по Grande Allee – любимо 
място на жителите и гостите. 
Разгледайте и оживените площа-
ди Place Royale и Place d’Armes, в 
които сякаш пулсира сърцето на 
канадския град. Полюбувайте се 
на приказната панорама, разкри-
ваща се към р. Сейнт Лорънс, а 
ако разполагате с повече време, 
ви препоръчваме горещо да се 
отбиете и до парка на водопада 
Монтморенси – той се намира 
на около 11 км от Квебек и е най-
големият в провинцията.

Изглед 
от р. Сейнт Лорънс към Квебек и 

замъка Фронтенек, който е  
най-сниманият хотел в света

Базиликата „Света Анна” 
със златната фигура 

на светицата

Вратата „Кент” – вход към 
Стария град

Живописна уличка 
в Европейския квартал

Бюстът на Краля Слънце – Луи XIV, разположен на Place Royale
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Prof. Dr. Eng. Stoyan Bratoev, 
Executive Director of “Metropoliten” EAD: 

elects 
president 

The only inhabited island in Bulgaria welcomes tourists 

How will the transport situation in Sofia 
improve after launching the third metro ray in 
2018?

Sofia citizens will reach the downtown along 
it for just 10 minutes from the districts “Ovcha 
kupel”, “Hadzhi Dimitar” and “Levski”. The third 
line will connect “Botevgradsko shose” with “Ov-
cha kupel” and the ring-road. The analyses show 
that over 170,000 citizens of the capital will travel 
daily. So after its full completion nearly 570,000 
people will use the subway every day. In 2018 
the subway will be 57 km long with 54 stations 
and will serve over 50% of the passengers in 
public transport in the capital. It will cover the 
main part of the Sofia territory. It is expected af-
ter the launch of the third ray greenhouse gases 
significantly to reduce. Traffic on Sofia streets 

will fall by 35%, and cars will be by a quarter 
less. The subway will report annually over 200 
million trips. 

We must not forget that in addition to the 
construction of the subway we also renovate 
the related infrastructure. We will repair also the 
boulevards “Vladimir Vazov” and “Lincoln”, be-
sides “Zhitnitsa” Street will go under “Tsar Boris 
III” Boulevard.  On the first and last stop there 
will be above ground parking lots for 1,200 cars, 
buffer bus stations, etc.  

What happens with the extension of the 
subway to “Slatina”? 

The study of the track has passed at expert 
council. The fork of the third metro ray in the 
capital will pass through the “Slatina” district 

The Bulgarian Construction Chamber 
(BCC) will initiate a meeting with the Nation-
al Association of Municipalities in Bulgaria 
(NAMB) at which to discuss problems with 
the suspended funds under operational pro-
grams. This decision was taken by members 
of the enlarged management board of BCC at 
a meeting in Burgas. 

The general opinion of those present was 
that BCC should address the case as soon 
as possible so as construction companies 
should not suffer. “The Bulgarian Construction 
Chamber, local authorities and state institu-
tions should jointly search all tools that can 

speed up the recovery process 
of the suspended funds,” said 
BCC Chairman Eng. Svetoslav 
Glosov. According to him, the 
main concerns are related to 
the suspended funds under 
OPE and OPRD which reflects very negatively 
on the industry. During the enlarged manage-
ment board was decided the topic to be placed 
also before the European Construction Industry 
Federation (FIEC). 

“It is important to note that even if the 
money is stopped, according to the contracts 
we should implement the project with our 

money. The responsibility of the state, munici-
palities and companies remains. Institutions 
should be asked what they will do to enable 
companies get their money,” said BCC Ex-
ecutive Director Eng. Ivan Boykov. He recalled 
that currently in a lot of municipalities work 
on construction sites is not paid and there are 
builders who are threatened with bankruptcy. 

The regular congress of the European Construction In-
dustry Federation (FIEC) – the largest forum of construction 
industry in Europe for 2014 will be held from 26 to 28 June 
this year in Berlin, Germany. The delegation of the Bulgarian 
Construction Chamber will be led by Eng. Svetoslav Glosov 
– BCC Chairman. It will also include Eng. Ivan Boykov – Ex-
ecutive Director of the Chamber, Eng. Gianni Antova – chief 
expert in “International Relations and Project Management” and 
Reneta Nikolova – procurator and editor-in-chief of “Stroitel” 
newspaper. 

This year the event will begin with election for president and 
members of the Board of FIEC for the period 2014 – 2016. The 
current Board unanimously nominated President Johan Wille-
men – Belgian entrepreneur (“Willemen Group”), former presi-
dent of the Belgian construction federation and Vice-President 
of FIEC and representative of the group Belgium, Netherlands, 
Luxembourg and Ireland for the period 2012 – 2014. Mihalis Dak-
tilidis from Greece was nominated Vice-President of the group 
of countries Bulgaria, Greece, Romania and Cyprus. Until now 
this position was entrusted to Venelin Terziev – member of the 
Supervisory Board of BCC. 

Besides the traditional overview of challenges facing the 
European and global construction industry and presentations of 
the main FIEC committees the focus of the congress this year 
will be the conference “Investment in real economy for growth 
and job creation – lessons from national practices”. According 
to preliminary information, the conference will be held on 27 
June and will include two seminars – “European construction 
market” and “Youth employment”. They will enable delegates to 
discuss practical issues and to exchange ideas and experience 
on these topics. 

15 years, 7 ministers, BGN 27 mil-
lion, and 3 years of hard work for a 
construction company, team of design-
ers and supervision – thus appears in 
figures the construction of three of the 
four wings of the National museum 
complex, better known as the Bulgar-
ian Louvre. As “Stroitel” newspaper 
wrote, Minister of Culture Petar Stoy-
anovich walked on 12 June for the first 
time journalists and artists in the new 
“Quarter 500”, as is its working name. 
It includes the former building of the 

Technical University and that of the 
National gallery for Foreign Art, owned 
by the ministry and located in the area 
between “Vasil Levski” Boulevard and 
the streets “Moskovska”, “19 February” 
and “Oborishte”. 

The project was implemented un-
der OP “Regional Development” and 
is worth BGN 27.251 million. Of these, 
BGN 23.105 million are from the Euro-
pean Regional Development Fund, the 
remaining are state co-financing. Con-
tractor is “Glavbolgarstroy” JSC.

Completely renovated and restored in its au-
thentic form is the island of Saint Anastasia. It is 
the newest tourist attraction of Burgas. The only 
inhabited island in the country now welcomes its 
guests and so far able to enter it are over 3,000 
visitors. A museum, telling its history, a church 
with restored frescoes dating back to the XIV 
century, a guest house with a spectacular view 
of the Burgas Bay and an opportunity to stay at 
a true monk’s cell, a restaurant serving traditional 
local cuisine, a medical room offering healing 

herbs grown in the place – these are just some 
of the surprises awaiting guests. The only way 
to reach this piece of land in the Black Sea is 
by boat. Four courses are performed per day – 
morning, noon, afternoon and evening. The be-
ginning of the project to transform the island into 
a tourist attraction was put in November 2011 
with the signing of the grant between the mu-
nicipality of Burgas and OP “Regional Develop-
ment”. In the reconstruction of Saint Anastasia 
Island were invested about BGN 5.6 million. 

“We expect the actual construction works 
on the third metro diameter to start in 2015 after 
completion of all necessary procedures,” said 
in an interview for “Stroitel” newspaper Prof. Dr. 
Eng. Stoyan Bratoev, Executive Director of “Met-
ropoliten” JSC. “Because of the pending appeal 
we started the procedure for selection of con-
tractor earlier since in such cases tenders for 
similar heavy and complex sites run from half a 
year to one year. Our aim is as during the pre-
vious programming period, after approving the 
Operational Program “Transport and transport 
infrastructure” to have ready for submission to 
the European Commission application form with 
analysis of benefits and costs to apply for fund-
ing of the track and get approval,” he explained. 

“The law must be respected whether 
grounded or not those who appeal the proce-
dure. We will consider whether to attack or not 
the decision of the Commission for Protection 

of Competition,” commented Prof. Bratoev the 
abrogation of the decision for initiation of proce-
dure for procurement for design and construc-
tion of part of the third metro ray. 

Along the new underground line in 2018 will 
take only 10 minutes from districts “Ovcha ku-
pel”, “Hadzhi Dimitar” and “Levski” to downtown. 
The third line will connect “Botevgradsko shose” 
Boulevard with “Ovcha kupel” and Sofia ring-
road. The data analyses show that over 170,000 
Sofia citizens will travel along it daily. After full 
completion of the third metro ray a total 570,000 
people will use the subway every day. In 2018 
the subway will be 57 km long with 54 stations 
and will serve over 50% of the passengers in 
public transport in the capital. The metro will 
cover the main part of the territory of Sofia. It 
will report annually over 200 million trips. The 
car traffic will fall by 35% аnd cars will be by a 
quarter less.  

We will build the third metro 
diameter in 2015 

from “Shipka” Street under “Geo Milev” Street. 
From there it will reach “Festivalna” Hall and 
through “Slatina” district it will come out on 
“Asen Yordanov” Boulevard. The location of the 
remaining stations will be decided after further 
study. One of the options, over which experts 
work, is the track to continue along “Arena 
Armeec” Hall, to come out on “Tsarigradsko 
shose” Boulevard and to reach the Regional 
Hospital. In this case, the stops will be 6 and 

will be under the ground and the track will be 
totally 6 km long. It is necessary to predict the 
loading of the stretch with passengers and to 
make the appropriate transport, technological 
and economic argumentation. If these studies 
prove the need for this deviation, seeking fund-
ing will begin. Once the third metro ray is built, 
we will work for its further extensions which 
the capital needs, including the deviation to 
“Slatina”. 

Bulgarian –  Louvre the art 
of building

BCC will initiate a meeting 
with NAMB for the suspended 
EU funds 
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Иван Персиев

„Теразид“ 3:0 „Юро-
ком 2000“

„Теразид“ влезе 
в серия от четири срещи без „х”, което определено си е 
новина. Хубавото за „канарчетата“ е, че в три от случа-
ите постигнаха победи, а събраните точки им отредиха 
заслужено място в златната среда. Последната победа 
беше срещу „Юроком 2000“, който никога не се предава, 
но късата резервна скамейка и натрупаната умора в края 
на сезона оказват своето влияние. Мачът бе и първият, в 
който „жълтите” победиха, а техният щатен голмайстор 
Ангел Ангелов не успя да вкара, оставяйки головете за 
Юлиан Илиев, Юлиян Йовчев и Ангел Манолов.

„Рубин 2001“ 8:3 „Мухарски“ 

Странен мач изиграха първият и последният в класи-
рането. Първата част очаквано приключи с класическото 
3:0 за лидерите от „Рубин“. След почивката отборът на 
„Мухарски“ излезе преобразен и в рамките на 10 мин заличи 
пасива след голове на Мартин Петров и Димитър Иванов 
(2). Стреснат от този развой, „Рубин“ реагира мигновено 
и реализира 3 попадения в рамките на 3 минути, показвай-
ки, че през настоящата кампания шампионът на първа 
дивизия вече е ясен. За победителите блестеше Николай 
Иванов, който завърши с хеттрик, а Явор Стоянов и Ангел 
Бинчев отбелязаха по две попадения.

„СК-13 Пътстрой“ 7:4 „Станилов“ 

„СК-13 Пътстрой“ направи отличен мач и успя да побе-
ди категорично „Станилов“. „Небесносините” от Перник 
играха с много настроение и нито за момент не изпуснаха 
контрола в срещата. Денислав Радков, Антони Петров и 
Петър Петров реализираха по два гола, а последното по-
падение бе дело на Стилиян Стоянов. Победата изпрати  
„СК - 13 Пътстрой“ на четвърто място, а предвид мо-
ментната им форма отборът има реални шансове дори 
за сребро.

„Рутекс БГ Асфалт“ 4:3 „GS Строймаркет“ 

В най-оспорваната среща на кръга „Рутекс БГ Асфалт“ 
успя да измъкне ценна победа след гол на Добромир Иванов 
седем минути преди края срещу „GS Строймаркет“. Оче-
видният възход на „зелените” през втората част на полу-
сезона им дава реални шансове за медал, което няма да е 
изненада предвид прекрасната форма, в която се намират.

„Трейс Груп“ 1:4 „Артекс Инженеринг“ 

„Артекс Инженеринг“ надделя заслужено над „Трейс 
Груп“, като по този начин за първи път през сезона записа 
две последователни победи. За разлика от съперника си 
„Инженерингът“ разчиташе на дълга резервна скамейка, 
като за отбелязване е завръщането след продължително  
отсъствие на титулярния вратар Добри Димов. За побе-
дителите по два гола реализираха инж. Данаил Желязков 
(общо 11 за сезона) и Кирил Николов, а за „Трейс“ почетно 
се разписа Георги Милушев. 

„Стройкомерс“ 2:1 Paris Saint Gobain 

„Стройкомерс“ затвърди добрата си форма и прибави 
нови 3 т. в своя актив. С оглед развитието на шампиона-
та „червените” могат само да съжаляват за дупката, в 
която изпаднаха преди месец и което им отреди ролята на 
преследвачи на първите три в класирането. Победата бе 
постигната след голове на Явор Александров и Димитър 
Терзиев, а поредното попадение на Красимир Тодоров (Saint 
Gobain) вече не е изненада за никого.

АПИ 2:8 „Райкомерс“ 

„Райкомерс“ очаквано спечели с категоричен резултат 
и продължава да преследва шампионската титла в БСФЛ. 
От своя страна АПИ се държа изключително достойно 
срещу един от водещите отбори и заслужава само адми-
рации за представянето си. За статистиката ще оста-
нат хеттрикът на Петър Козарев („Райкомерс“) и първият 
гол на съотборника му Петко Фърцов след дълго отсъст-
вие поради лечение на контузия.

„Джи Пи Груп“ 4:1 Yes Hes 

„Джи Пи Груп“ успя да постигне важна победа и за пър-
ви път от началото на сезона оглави класирането във 
Висшата лига. Това беше петнадесети пореден мач без 
загуба за „сиво-черните”, които изковаха заслужената си 
победа през втората част на срещата, когато при ре-
зултат 1:1 последователно се разписаха Иван Стефанов, 
Борислав Стоянов и Драгомир Костадинов. „Виолетовите” 
от Yes Hes отново бяха един достоен съперник, а ако се 
направи класиране на отборите на база резултатите от 
първите полувремена, то без съмнение те щяха да заемат 
едно от челните места.

Теодор Николов

Ставаме свидетели на едно непов-
торимо Световно първенство по фут-
бол. Мондиалът в Бразилия се оказва до 
момента един от най-интересните и 
драматични, а е минала само седмица 
от старта му. Това се дължи на нере-
ално високата резултатност, както и 
на серията от обрати в мачовете от 
групите. Представяме ви и първите впе-
чатления от отборите.

Бразилия не блести

Бразилия показа характер и след 2 
мача в групата си има 4 точки. Домаки-
ните победиха Хърватия в откриващия 
мач с 3:1, а след това си спретнаха ра-
вен с коравия тим на Мексико. Пробле-
мът е, че тимът на Сколари не впечат-
ли достатъчно, въпреки че взе точки. В 
първия двубой нещата отиваха към 1:1, 
докато японският съдия не даде, меко 
казано, спорна дузпа за нарушение срещу 
Фред. Тя реши и изхода от срещата. Във 
втория си двубой тимът от Страната 
на кафето изглеждаше изморен и макар 
че създаде опасности, не успя да пре-
одолее страхотния Очоа. Мексико пък 
спокойно можеше да вземе и максимума, 
създавайки достатъчно опасности пред 
бразилската врата.

Германия прегази Португалия

Отборът на Германия, от друга 
страна, записа мечтания старт в Бра-
зилия. Бундестимът разгроми основния 
си конкурент за първото място в гру-
па G Португалия с 4:0. За пореден път 
Кристиано Роналдо и компания изглежда-
ха зле като колектив и съвсем заслужено 
глътнаха горчивия хап. За това основна 
заслуга има и Пепе, който си изкара за 
кой ли път смешен червен картон и ос-
тави отбора си да се пъчи при резултат 
0:2 с 10 души. В другия лагер нещата 
изглеждаха превъзходно. Отсъствието 
на Ройс не се усети, а Томас Мюлер бе 
в стихията си и реализира първия хет-
трик на Мондиал 2014. Немската маши-
на отрано дава заявка за намеренията 
си в преследване на титлата.

В другата среща от групата САЩ 
успяха да надхитрят Гана след 2:1. Дву-
боят ще се запомни и с най-бързия гол, 
отбелязан до този момент на турнира. 
Клинт Демпси даде преднина на своя 
тим още в 32-ата сек. Попадението на 
американеца е петото най-бързо на све-
товни финали до този момент. Ганайци-
те успяха да се върнат в мача едва 8 
мин преди края с попадение на Андре Аю, 
но 3 мин по-късно резервата Джон Брукс 
сложи точка на спора.

Групата на смъртта 

Тимът на Уругвай стартира кошмар-
но кампанията си. „Урусите” бяха побе-
дени с 1:3 от определяния за аутсайдер 
на групата отбор на Коста Рика. Кавани 
изведе своите след гол от дузпа, но през 
второто полувреме нещата се обърнаха 
и костариканците тотално надиграха 
именития си опонент.

Загубата тежи дори повече от фак-
та, че другите два тима в групата са не 
кой да е, а Италия и Англия. В другия мач 
от група D двата тима предоставиха на 
феновете много радост и си спрет наха 
едно страхотно дерби. Все пак Италия 
доказа класата си и спечели с 2:1 след 
голове на Маркизио и Балотели. Англича-
ните обаче демонстрираха много фут-
болни достойнства и още в следващия 
сблъсък, именно с Уругвай, може да се 
реши кой от двата супертима ще на-
пусне Бразилия с подвита опашка.

Русия и Белгия поспестиха силите си

Отборите фаворити в група H Бел-
гия и Русия не убедиха с представяне-
то си в дебютните си мачове. Млади-

те белгийци почнаха зле срещу Алжир 
след ранен гол от дузпа, реализиран от 
Стефан Фегули. Така те трябваше да 
треперят до 70-ата мин, когато влез-
лият като резерва Маруан Фелайни заби 
изравнителен гол с глава. 10 минути по-
късно друга резерва – Дрис Мертенс, 
оформи трудната, но изключително 
сладка победа с 2:1. 

В другата среща пък станахме сви-
детели на може би един от най-трома-
вите и скучни мачове от началото на 
Световното. Мъчителен (за зрители-
те) равен заковаха Русия и Южна Корея. 
И двата гола пък дойдоха след фрапант-
ни грешки. Първо корейците поведоха с 
1:0, реализирайки с далечен удар, след 
който вратарят Акинфеев, напълно не-
обезпокояван, си изпусна топката във 
вратата. Това накара тима „Сборная” да 
реагира като ужилен и само 5 мин по-
късно влезлият като резерва Кержаков 
възстанови равенството след нелепо 
разбъркване и серия от рикошети в на-
казателното поле на азиатците. От-
там нататък до края на срещата позна-
тото от първата част „голямо нищо”.

Швейцария обърна Еквадор  
и е на крачка от елиминациите

Отборът на Швейцария записа 
безценен успех срещу считания за ди-
ректен конкурент Еквадор в дебютния 
мач от група Е на Мондиал 2014. След 
колебливо първо полувреме „кръстонос-
ците” губеха на почивката след гола на 
Енер Валенсия. През втората част на 
терена обаче излезе променен отбор, 
който доказа, че заслужава крайния 
успех. Изравнителното попадение за 
Швейцария падна в 48-ата мин, когато 
Рикардо Родригес центрира от корнер в 
наказателното поле на Еквадор, където 
Адмир Мехмеди засече топката в про-
тивниковата врата с глава. Драмата 
обаче дойде в третата минута, когато 
Сеферович вкара победния гол за Швей-
цария, оформяйки и крайното 2:1.

Франция на свой ред показа, че иска 
първото място в групата, разбивайки 
скромния тим на Хондурас с класическо-
то 3:0. Бензема се отличи за отбора си 
с 2 гола, а третият бе автогол на вра-
таря на хондурасците, пак след удар на 
нападателя на „Реал” (М).

Гръцката защита падна  
пред Колумбия

Считаният за фаворит в група C 
тим на Колумбия защити своя статус. 
Възпитаниците на Хосе Пекерман се 
наложиха с класическото 3:0 на Гърция, 
като победата бе първа за тях след 16 
години суша на световни първенства. 
Южните ни съседи се славеха с много 
здравата си защита, но звездите Тео-
филио Гутиерес и Хамес Родригес ги оп-
ровергаха. Защитата на колумбийците 
пък действаше изключително ефектив-
но и показа страхотна координация. Така 
най-чистата ситуация пред балканците 
се откри едва в 63-ата мин, но Tеофанис 
Гекас нямаше късмет и нацели напреч-
ната греда. Все пак кошмарен старт за 
хитрите гърци.

В другата среща от групата Кот 
д’Ивоар изстрада успеха си срещу Япо-
ния. Възпитаниците на Сабри Ламуши 
губеха с 0:1, но демонстрираха само-

чувствие и след влизането на терена 
на своя лидер Дидие Дрогба съумяха да 
обърнат развоя на срещата и да изко-
ват победата си с 2:1.

С най-голяма заслуга за победата 
обаче е десният защитник Серж Орие, 
който асистира и за двата гола. Те 
от своя страна бяха реализирани от 
Вилфред Бони и Жервиньо в разстояние 
на две минути след почивката. За Япо-
ния пък се разписа Кейсуке Хонда още 
в 16-ата мин. Това бе негов трети гол 
на световни финали, с който халфът на 
„Милан” излезе начело във вечната ранг-
листа на страната си по този показа-
тел.

Меси и компания не допуснаха грешка 
срещу Босна и Херцеговина

Големият фаворит в група F Аржен-
тина записа важна победа над Босна и 
Херцеговина с 2:1 в първия мач от про-
грамата на легендарния стадион „Ма-
ракана”.

Въпреки това сериозната разлика в 
класите съвсем не бе очевидна, а двубо-
ят бе пестелив откъм голови ситуации. 
Босненци имаха нещастието да си от-
бележат автогол още в 3-ата минута, 
когато Колашинац не реагира добре на 
удар на Рохо и прати кълбото в своята 
мрежа. Меси, който не игра толкова доб-
ре, но пък носеше капитанската лента, 
удвои през втората част след индивиду-
ален пробив. До края европейците стиг-
наха само до почетния гол, но можеха 
дори да приберат точката.

За другия двубой от групата няма 
какво да се каже. Пестелив футбол, ос-
вирквания от трибуните и скучно нуле-
во реми между тимовете на Нигерия и 
Иран.

Ще има нов световен шампион?

Голямата бомба на Мондиал бе 
хвърлена, след като стана ясно, че на-
стоящият шампион Испания ще се сбо-
гува с Мондиала рано-рано. Възпитани-
ците на Висенте дел Боске бяха далеч 
от своя добър футбол и изумиха всички, 
но този път по неприятен начин, след 
като нямаше и помен от тима, който 
окупира световния и европейския връх. 
Безидейни в атака, комични в защита, 
иберийците регистрираха 2 трагич-
ни загуби в групата си, отбелязвайки 
само 1 гол в тях за сметка на 7-те 
допуснати. Това ги превръща и в един 
от най-слабите тимове на Мондиала 
до този момент. Първо Холандия уби 
Иниеста и компания след разгромното 
1:5. След това и приятната южноаме-
риканска изненада Чили сложи край на 
мъките им след категорично 0:2. Така 
Ла Фуриа Роха заслужено казва „довиж-
дане” на Световното в Бразилия и в по-
следния си мач ще спори за третото 
място в група A с аутсайдера Австра-
лия, който до момента също падна два 
пъти, но дори той го направи с повече 
достойнство. За тимовете на Чили и 
Холандия пък остава да определят кой 
ще е победителят в групата и кой ще 
срещне на 1/8-финалите домакините 
от Бразилия.

Вярвам, че ни предстоят още много 
емоции с марка „Мондиал” и през след-
ващите няколко седмици, тъй като в 
момента „Светът е футбол”.

Мондиалът продължава 
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Връзката между уве-
личаване състоянието на 
богатите и техните увле-
чения все още не е изяснена 
достатъчно. Анализът на 
някои прищевки обаче по-
казва зависимост. На част-
ните самолети и яхти вече 
никой не се учудва. Идва ред 
и на тайнствените дълби-
ни на океана. Там се стига с 
подводница. Най-скъпите и 
най-модерните от тях раз-
полагат с GPS, климатик и 
дори автопилот.

Innespace Seabreacher

В с я к а  п о д в о д н и ц а 
Innespace Seabreacher е ръч-
но изработена по поръчка, 
което означава, че цените 
варират в зависимост от 
избраните опции. Моделът 
се предлага в три вариан-
та – „Акула”, „Кит” и „Дел-
фин”. Можете да избирате 
между различни екстри за 
персонализация. Най-бързи-
ят от тези забавно изглеж-
дащи плавателни съдове е 
в състояние да достигне 
скорост до 43 възела на по-
върхността и 22 възела под 
вълните. Те обаче могат да 
се гмуркат на малка дълбо-

чина, защото двигателят 
изисква въздух, който се 
доставя на принципа на 
шнорхела. 

Модерни са с отворен 
кокпит

Играчката за богаташи 
Necker Nymph е специално 
конструирана за частния 
рай на остров Некер, част 
от Британските Вирджин-
ски острови. Подводница-
та се управлява от опи-
тен пилот и може да вози 

двама пътници. Движи се 
със скорост до 6 възела и 
се спуска на дълбочина до 
30 м. Отвореният кокпит 
изисква използването на во-
долазна екипировка, заради 
която времето за гмуркане 
е ограничено до 40 минути. 
Scubacraft SC3 е още един 
модел с отворена кабина, 
която развива скорост от 
45 възела на повърхността 
благодарение на двигателя 
с мощност 160 к.с. Дости-
га дълбочина до 30 м, а с 
помощта на електрическия 

мотор се движи безшумно с 
3 възела под водата. Стан-
дартната SC3 версия може 
да превозва трима души, а 
цените й започват от около 
164 хил. долара.

Супергмуркачите

Напоследък  модата 
диктува да се купуват мо-
дели, които чупят рекор-
дите за дълбочина. Ocean 
Pearl може да ви отведе 
на максимална дълбочина 
от 1006 м, а скоростта и 
под вода достига 3 възела. 
Разполага със запаси от 
въздух за 6 часа, а на борда 
й има достатъчно място за 
пилот и един пътник. Обо-
рудвана е с HD подводни фо-
тоапарати, GPS навигация, 
сонарни изображения и дру-
ги екстри. За да я пилоти-
рате, трябва да преминете 
строга програма за обуче-

ние, разрабо-
тена заедно с 
бреговата ох-
рана на САЩ, 
която отнема 
три седмици. 
Н а  с ъ щ а т а 
дълбочина се 
гмурка и Triton 
3300/3, който 
е конструиран 

за екипаж от трима думи. 
Допълнително може да носи 
различни уреди за научни 
изследвания и дори за тър-
сене на злато по морското 
дъно. Програмата за обу-
чение включва специален 
пилотен симулатор.

Deepflight Super Falcon 
е една от най-модерните 
подводници на базираната 
в Сан Франциско Hawkes 
Ocean Technologies. Благода-
рение на иновативна систе-
ма тя е изключително тиха 
и екологична. С нея могат да 
се изследват морските еко-
системи, без да се наруша-
ва естествената им среда. 
С максимална скорост до 6 
възела плавателният съд е 
перфектен за проучване на 
делфини и китове. Може да 
се гмурка на дълбочина до 
120 м и осигурява комфорт с 
перфектната си климатич-
на система.

Rinspeed sQuba е колата 
подводница на Джеймс 
Бонд

Всеки, който иска да 
прилича на легендарния аг-
ент 007, може да си поръча 
Rinspeed sQuba. Това е пър-
вата кола, която може да се 
управлява както на сушата, 
така и под вълните. За модела 
е използвано шасито на Lotus 
Elise. Rinspeed sQuba беше по-
казан за пръв път на автомо-
билното изложение в Женева 
през 2008 г. Плавателният 
съд използва резервоар със 
сгъстен въздух, за да осигури 
снабдяването на пасажери-
те с кислород. Тя може да се 
гмурка на дълбочина от 10 м. 
Инкрустацията от седеф и 
светодиодното осветление 
само добавят към чара на ав-
томобила.

В случай, че сте с по-тъ-
нък портфейл, може да избе-
рете SportSub. Тя се отлича-
ва с иновативен дизайн, който 
дава възможност на произво-
дителите да използват фи-
бростъкло за корпуса, а това 
значително намалява разходи-
те за изработка. Предлага се 
в 5 модела – от Sportsub Solo 
за 35 хил. долара с по-малко 
екстри до ResortSub за 73 хил. 
долара.

Миниподводницата е най-новият хит

Да се чувстваш като Джеймс Бонд

Като на подводно сафари

С екоподводницата не се нарушава 
мирът на делфините

Моделът е достъпен 
и за хора с по-тънки портфейли

Как ли ще я приемат 
истинските акули?
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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

„Земя, земя!“, 
крещеше радостно 
корабокрушенецът, 
изплувайки на брега.

„Обяд, обяд!“,  
крещяха още по-радостно 
туземците от храстите.

Щатен гол 

майстор не успя 
да вкара

***
Първото 

национално 
състезание за 

креватни умения
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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!

Парк хотел „Витоша” – гр. София
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MS-POLYMER 2730
(600 ml)

Цени за членове на КСБ

Разполагаме с постоянни 
наличности на склад от 
сив материал

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

ВЛАГОУСТОЙЧИВ 
ШПЕРПЛАТ
А КАЧЕСТВО - DINEA 
BROWN FILM
36 броя обращаемост SH-Q ВТВЪРДИТЕЛ 

ЗА ШЛАЙФАН БЕТОН

Дом на строителя

www.abc-enginering.eu

8,30 лв./бр.
0,40 лв./кг 
кварц/корунд

20 мм
44 лв./бр.

21 мм
42 лв./бр.


