
Георги Сотиров – спец. кореспондент
от мястото на събитието,
и екип на в. „Строител“

Строителни фирми - членове на КСБ, се включи-
ха във възстановяването на щетите от водното 
бедствие във Варна, Добрич и Велико Търново. От 
трагичната нощ на 19 юни техника и работници 
под координацията на ОП на КСБ - Варна, и централ-
ното ръководство на Камарата са денонощно на 
терен – в най-тежко пострадалия кв. „Аспарухово“ 
в морската столица.

Областните представителства на Камарата на 
строителите в България (КСБ) поддържат посто-
янна връзка с ръководството на организацията за 
съгласуване на дейностите с цел оказване на въз-
можно най-ефективна подкрепа на всички засегнати 
от водната стихия части на страната. На 23 юни 
се проведе извънредно заседание на Изпълнително-
то бюро (ИБ) на Управителния съвет на Камарата.  
Ръководството на КСБ оцени високо бързата и 

ефективна реакция на областните представи-

телства и на строителните фирми в най-тежки-

те часове след случилата се трагедия. 

ИНТЕРВЮ

ИЗДАНИЕ НА КАМАРАТА НА СТРОИТЕЛИТЕ В  БЪЛГАРИЯwww.vestnikstroitel.bg
www.ksb.bg
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Фирми и техника работят във Варна, Добрич и Велико Търново
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ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

30 септември 

2014 г. – краен срок 

за процедурата  

по чл. 20, ал. 2 от ЗКС 

ИНФРАСТРУКТУРА

 стр. 15

Нужни са 150 млн. лв. 
годишно за малките 
пътища

КСБ ОТКРИ ЦЕЛЕВА СМЕТКА
за събиране на дарения за възстановяване 
на щетите от наводнението в страната

Инж. Павел Диковски, 
председател на УС на ББК 
„Пътища“:
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Комисията за воденето, 

поддържането и ползването 

на Централния професионален 

регистър на строителя, като 

отчита:

 големия брой запитва-

ния, постъпили от строите-

ли, възложители и контролни 

органи, относно разминаване-

то в срока на процедурата по 

чл. 20, ал. 2 от ЗКС – 30 юни, 

и срока на валидност на кон-

тролните талони на строи-

телите – 30 септември;

 произтичащите раз-

лични тълкувания, доколко е 

легитимен даден строител, 

неподал заявление по чл. 20, 

ал. 2 от ЗКС, заличен от ЦПРС 

и същевременно притежаващ 

талони до 30 септември на  

съответната година;

 необходимостта от 

ясно дефиниране на датата, 

до която даден строител е 

вписан в ЦПРС с произтича-

щите от това права да изпъл-

нява строежи и/или отделни 

видове СМР,

Реши:

Удължава срока на процеду-

рата по чл. 20, ал. 2 от ЗКС до 

30 септември 2014 г. Всички 

строители, неподали заявле-

ния в областните звена регис-

тър до 17.00 ч. на 30 септем-

ври 2014 г., ще бъдат заличени 

от ЦПРС.

Ф к б в в В Д б В к Т в

Промените в Закона 
за обществените 
поръчки ще съживят     
строителния бранш

БАНКА ДСК – ФЦ МОСКОВСКА

IBAN: BG50STSA93000021849119

BIC: STSABGSF 
Получател: Камара на строителите в България
Основание: Дарение за възстановяване щетите от наводнението
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СМЯНАТА

Това, че Халил беше бригадирът и 
работеше с управителя на фирмата 
от създаването й, му даваше извест-
но различно право на лични разгово-
ри. Както стана и този път. Халил 
искаше да се пенсионира след някол-
ко месеца, но шефът да прави – да 
струва, синът му да заеме мястото. 
Управителят – широко скроен човек, 
не му мисли много. Да дойде момчето, 
но първите три месеца ще му плаща 
като на общ работник, за да го види 
що за стока е. А момчето, оказа се, 
си го биваше. Беше завършил профе-
сионална гимназия по строителство 
в областния град и беше единствени-
ят от голямото родопско село, който 
учеше задочно във висше строително 
училище. А и като планинско чедо – 
здрав и прав юнак, дюлгерството му 
беше в кръвта.

Дойде момъкът и не се стъписа от 
големия град, както често се случва-
ше с момчетата от този позаглъхнал 
от безработица и природни катаклиз-
ми с тютюневите насаждения край 
в Източните Родопи. Направиха му 
инструктаж по техника на безопас-
ността и му зачислиха каска и арма-
турни клещи. Първото му изпитание 
щеше да бъде на сложната плетени-
ца в дълбокия изкоп, където го чакаха 
заготовките за колоните и стените 
над фундаментната плоча. Помоли за 
чертежите, поразговори се с баща си 
– бригадира Халил, направи необходи-
мите замервания и разчертавания и 

се хвана на работа. Колегите му не 
изоставаха и скоро арматурната пле-
теница започна да се оформя.

А небето, както го гледаха свъсе-
но изпод каските, нещо почна да се 
сърди. И сякаш под командата на св. 
Илия – повелителя на гръмотевиците 
и небесния огън, отгоре се изви неза-
помнена буря с проливен дъжд, гръмо-
тевици и едра градушка. Това никак 
не се понрави на бригадата, защото 
работата спря и момчетата отидоха 
да изпушат по една цигара във фур-
гона. Точно там родопчанинът про-
зря какво ги очаква. Близката бара, 
която поемаше мътните потоци от 
Витоша, вече препълваше коритото 
и всеки момент щеше да се излее в 
изкопа. Момъкът само махна с ръка на 
колегите си и всички наскачаха в дъж-
да. Решението им беше мигновено. И 
единствено. Специалните кофражни 
пана за къщата, която изпълняваха, 
станаха основната преграда пред во-
дата. Останалото беше лесно.

Още същия ден управителят на 
фирмата разпореди Халил да бъде 
пенсиониран, но да остане като на-
ставник на младите, а синът му да по-
еме бригадата. „Отговорен човек си, 
момко! И можеш да взимаш решения. 
Това ми е достатъчно”, потупа го по 
рамото управителят.   

От тухларната 
Георги Сотиров

Тухла четворка

www.tondach.bg    

TONDACH®

Мартин Славчев

Кабинетът одобри позицията на Бъл-
гария по процедурата за нарушение, стар-
тирана от Европейската комисия, която 
касае изпълнението на нашия участък от 
„Южен поток”. В официалното уведоми-
телно писмо от 3 юни 2014 г., с което 
е даден ход на процедурата, комисията 
повдига три въпроса, по които изразява 
опасения за възможно нарушаване на за-
конодателството на ЕС, а именно: опре-
делянето на „Южен поток България” АД 
за проектант, оператор и собственик 
на тръбопровода, компетентността на 
България да сключи междуправителстве-
ното споразумение с Русия, свързано с 
проекта, и възложените от „Южен поток 
България” обществени поръчки. Писмото 
е първи етап от досъдебната фаза за 
нарушение на законодателството на ЕС, 
като на страната ни е даден срок един 

месец да изложи съображенията си по  
очертаните въпроси.

С позицията си правителството 
представя следните аргументи и мо-
тиви: със сключеното през 2008 г. меж-
дуправителствено споразумение не 
са предоставени изключителни права, 
концесия или обществена поръчка на 
„Южен поток България” АД да проекти-
ра, финансира, строи и експлоатира га-
зопровода, който ще бъде собственост 
на компанията. Създаването на друже-
ството с решение на Министерския 
съвет през 2010 г. е в съответствие с 
вътрешното законодателство и не на-
рушава разпоредби от нормативната 
база на ЕС. По отношение на възлага-
ните от дружеството договори не се 
нарушават принципите за недискрими-
нация, равно третиране и прозрачност 
и прилаганите от дружеството правила 
съответстват на тях.

Свилена Гражданска

Екологичната оценка на планове и про-
грами ще важи за срок от 5 години. Това 
е заложено в промени в Закона за опазване 
на околната среда (ЗООС), публикувани за 
обществено обсъждане на портала за об-
ществени консултации на Министерския 
съвет www.strategy.bg. Становища по изме-
ненията могат да се внасят до 1 юли т.г. 

Според предложените текстове оцен-

ката на въздействието върху околната 
среда (ОВОС), която се извършва на инвес-
тиционни предложения за строителство, 
дейности и технологии, ще е валидна за 
срок от 5 години. В момента решението 
по ОВОС губи сила, ако в срок от датата 
на издаването му не е започнало осъщест-
вяване на инвестиционното предложение.

Същият ред се въвежда и за екологич-
ната оценка. Предложени са и промени в 
ЗООС, свързани с пренасяне на евродирек-
тиви в българското законодателство, от-
носно контрола на опасностите от големи 
аварии, предотвратяването и отстранява-
нето на екологични щети.



3СТРОИТЕЛСЕДМИЦАТАпетък, 27 юни 2014

Обилни валежи, преливащи реки и огромни, пораз-
яващи всичко по пътя си вълни. Това сполетя цяла Севе-
роизточна България. От момента, в който се разрази 
бедствието, строителите бяха на линия – с техника 
и работна ръка. Нещо повече – КСБ излезе с единна по-
зиция по проблема, откри дарителска банкова сметка 
и ефективно координира областните си представи-
телства. 

Благодарение на бързата реакция на фирмите 
тонове кал бяха изгребани от домовете на хората и 
от улиците, които отново станаха проходими. Най-
тежкото обаче предстои. Това е възстановяването 
от щетите. Пораженията само по инфраструктура-
та са за милиони левове. Оценителни комисии все още 
установяват размера на нужните средства за ремонт 
на жилищните и обществените сгради. 

Трудностите ще бъдат преодолени с още много 
работа, но е необходимо и институциите да се моби-
лизират, като осигурят средства за възстановяване и 
вземат мерки за набавянето им чрез различни фондове. 
Строителите доказаха, че са надежден партньор на 
държавата и на местните власти в кризисни ситуа-
ции като тази. Сега обаче е важно всички да обеди-
ним сили – от доброволците, които с лопати чистят 
къщите, през строителите, излезли с тежки машини 
срещу бедствието,  до общините и централната адми-
нистрация,  за да можем да подкрепим пострадалите 
от природната стихия.

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 ÄÓÌÈНевена Картулева

Елица Илчева

Ако правителството не 
отпусне 200 млн. лв. до края 
на месеца за разплащане 
на проекти по ОП „Околна 
среда”, общините ще сп-
рат строителството на 
обекти на обща стойност 
3 млрд. лв.

Призивът за неотложна-
та финансова интервенция 
беше отправен след края на 
заседанието на УС на На-
ционалното сдружение на 
общините в Република Бъл-
гария (НСОРБ), провело се в 
Карнобат. Кметовете еди-
нодушно се обединиха около 
общата позиция. Предложе-
нието за най-бърз изход от 
кризисната ситуация е дър-
жавата да осигури от резер-
ва неотложните плащания, а 
разходите да си възстанови 
от Брюксел на следващ етап 
- когато местните власти и 
правителството покажат, 
че изпълняват поетите  

ангажименти.
Според председателя на 

УС на организацията Тодор 
Попов сумата е необходими-
ят минимум за реализацията 
на проектите. В противен 
случай обектите, изпълня-
вани по програмата, ще бъ-
дат замразени. В момента 
заради спрените плащания 
фирмите изпълнители тър-
сят парите си от общините 
като страни по договора. 
Очакванията са да започне 
вълна от съдебни искове за 
неустойки, а от своя страна 
местните власти да вна-
сят искове към държавата и  
Управляващия орган.

От НСОРБ прогнози-
рат, че всяко забавяне ще 
доведе до пълен провал на 
ОП „Околна среда”. Като 
следствие държавата ще 
придобие изключително лош 
имидж в Европа, а местни-
те власти и администрация 
ще се дискредитират пред 
строителния бранш. Най-

29 юни  

Александър Елинов,  
председател на 
ОП на КСБ – Кърджали

Изпълнителното бюро на Камарата 
на строителите в България (КСБ) обсъди 
ситуацията с усвояването на европей-
ските фондове. Налице са готови инвес-
тиционни проекти, за които има осигуре-
но финансиране. Политическите промени 
не бива да спират инвестиционния процес 
в страната, е позицията на Камарата.  
Ръководството на организацията пред-
лага да бъдат обявени процедури за всич-
ки големи обекти, за които има изготве-
ни проекти и осигурен финансов ресурс.

„Направихме анализ на състоянието на проектите, 
финансирани по Оперативна програма „Околна среда 2007 
– 2014”. Надявам се скоро да се възстановят плащани-
ята по нея. Идентифицирали сме обектите, които са с 
най-висок риск. В момента разговаряме с техните ръко-
водители, за да преценим по какъв начин да започнем по-
етапното спиране на проектите.“ Това заяви на брифинг 
Дончо Барбалов – зам.-кмет на София с ресор „Финанси и 
стопанска дейност“. „Не бихме искали да изпаднем в ситу-
ация, в която Столичната община затова, че държавата 
не може да осигури финансирането, да дължи милиони на 
строителните фирми“, подчерта той и допълни, че най-ри-
сковият проект на София е изграждането на ВиК мрежата 
на Банкя, където има много разкопани улици. „Опасността 
да останат такива е сериозна, ако държавата не намери 
средства“, обясни Барбалов. 

Дончо Барбалов, зам.-кмет на София: 

страшното според кмето-
вете е това, че под риск са 
поставени и други оператив-
ни програми. Исканията за 
„мостово финансиране” към 
фонд ФЛАГ са огромни, защо-

то към настоящия момент 
той се явява единствен кре-
дитор на местните власти, 
а вече не разполага с ресурс. 
За фонда са необходими поне 
60 млн. лв.

Таксата за обжалване на обществе-
на поръчка пред Комисията за защита 
на конкуренцията да е 2% от прогнозна-
та стойност на търга, но не по-малко 
от 850 лв. и неповече от 15 хил. лв. Това 
е заложено в новата тарифа за такси-
те, събирани от КЗК и Върховния адми-
нистративен съд, качена за обществено 
обсъждане на портала за обществени 
консултации на Министерския съвет 
www.strategy.bg. Променят се и тези за 
касационно производство и частна жал-

Емил Христов 

Областното представителство 
на КСБ във Велико Търново проведе 
семинар за измененията в Закона за 
обществените поръчки (ЗОП), които 
бяха приети в края на април и влизат 
в сила от 1 юли. Председателят на ОП 
на КСБ – Велико Търново, инж. Любомир 
Шербетов сподели, че целта на мест-
ната структура на Камарата е да бъде 
в течение с нормативните промени и 
да е полезна на своите членове. „Необ-
ходима е оптимизация на тръжните 
процедури. Възложителите и изпълни-
телите трябва да уеднаквят мислене-

то си“, заяви инж. Шербетов. 
Адвокат Сабин Събев – спе-

циалист по ЗОП, представи пред 
строителните фирми новостите 
в нормативния акт. Според него е 
необходим подробен анализ и вни-
мателно вникване в документа-
цията за обществените поръчки. 
По време на дискусията присъст-
ващите споделиха своя опит от 
участието си в търгове и очертаха 
трудностите, с които се сблъскват. 

Специален гост на срещата бе  
зам.-председателят на УС на Камара-
та Пламен Иванов. В нея взеха участие 
над 80 представители на фирми - чле-

нове на ОП на КСБ – Великото Търново, 
представители на местната власт от 
старата столица, от Търговище, Ловеч 
и Габрово. 

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

Председателят на ОП на КСБ – Велико Търново, 
инж. Любомир Шербетов откри семинара,  
а адв. Сабин Събев, запозна строителите с ново-
стите в нормативния акт

С
ни

м
ка

 а
вт

ор
ът

ба пред ВАС. Таксата за първото 
става 50% от таксата за обжал-
ване пред КЗК, а за частна жалба – 
10% от сумата за производството 
пред КЗК, но не по-малко от 100 лв. 
Нарастването на стойностите бе 
посочено от вицепремиера по иконо-
мическото развитие Даниела Бобе-
ва като начин да се спрат фирмите 
„жалвачи“ да атакуват процедурите 
и да се ускори реализацията на про-
ектите. В мотивите към новата 
тарифа е посочено, че с нея не се 
ограничава достъпът до съдебна 
защита. Срокът за подаване на 
становища по предлаганите про-
мени е 7 юли тази година.
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4000 Пловдив, ул.  „Хр. Ботев “ № 92 В, 
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4003 Пловдив, бул. „Дунав“ № 77 
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„КОФРАЖНА ТЕХНИКА“ АД

Сертифициран 
по ISO 9001 - 2008

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

 Рамкови алуминиеви и стоманени кофражи
 Подпорни скелета и телескопични 
подпори

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

 Парапетни стойки за обезопасяване на 
плочи

 Едностранни кофражи
 Кофражни аксесоари

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ модерни технологични 
решения за изпълнение на:

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

Romania-Bulgaria Cross Border Cooperation Programme 2007-2013 is co-financed by the European Union through the European Regional Development Fund

www.cbcromaniabulgaria.eu
Investing in your future!

Common borders. Common solutions.

На 19.06.2014 г. в Силистра 
беше открит Логистичен цен-
тър за подкрепа на предприема-
чеството – част от изпълне-
нието на проект MIS CODE 564 

„Преодоляване на различията. 

Интегрирана бизнес инфра-

структура и услуги в района 

на Силистра – Кълъраш“, фи-
нансиран по програма „Трансгра-
нично сътрудничество Румъния 
– България 2007 – 2013”, която е 
съфинансирана от Европейския 
съюз чрез Европейския фонд за 
регионално развитие. 

Проектът се изпълнява от 
СНЦ „Алианс за регионални и граждански инициативи (АРГИ) – клон Силистра“ в партньор-
ство със Силистренската търговско-промишлена палата, Окръжния съвет и Агенцията 
по заетостта, Кълъраш (Румъния). Проектните разходи възлизат на обща стойност над 
1 млн. евро. 

Модерната и функционална сграда заема площ от 1017,74 кв. м, като разполага със са-
мостоятелни офиси, изложбени и експозиционни пространства, конферентни зали, кетъринг 
зона, подземен паркинг. Благодарение на чудесното си местоположение в широкия център на 
Силистра, до централната зелена зона Дунавски парк, в близост до основна пътна артерия 
ул. „Москва”, сградата е леснодостъпна дори и в пиковете часове на деня.

Центърът ще осигурява разнообразни консултантски и технически услуги за бизнеса от 
пограничния регион, свързани с нормативната уредба при стартиране на МСП, инвестиции 
в инфраструктура, търсене и предлагане на работна ръка, възможности за квалификационно 
развитие, специализирани обучения, организиране на изложения, конференции, трудови борси и 
т.н. събития и дейности, които да подпомогнат икономическото, социалното и регионалното 
развитие на територията. 

Обект: Логистичен център за подкрепа на предприемачеството в гр. Силистра
Възложител:  СНЦ „АРГИ – клон Силистра“
Финансиране:  Програма „ТГС Румъния – България 2007 – 2013”
Изпълнители:  „ТРИАРТ” ЕООД – проектиране, ДЗЗД „САНИ – РЕАЛ” – строителство,  

„ПЪТПЕРФЕКТ“ ЕАД – строителен надзор, „ОФИС B“ – офис обзавеждане, „ОФИС ТЕХНИКА“ ООД 
– офис оборудване, „КОРЕКТ БИЗНЕС ЛАЙН“ ЕООД – отпечатване на рекламни материали

Свилена Гражданска

От създаването си до сега 
Министерството на инвести-
ционното проектиране е издало 
строителни разрешения на двай-
сет и пет проекта. Стойността 
им е за 701 237 221 лв. (с ДДС). 
Повечето от разрешенията за 
строеж са за инфраструктурни 
обекти. Сред одобрените про-

Десислава Бакърджиева

Разширеният идеен проект за 
тунела под връх Шипка ще бъде 
готов след около четири месеца. 
Изготвянето му започна с подпис-
ването на договор между Агенция 
„Пътна инфраструктура” (АПИ) и 
изпълнителя – консорциума „Мос-
ти”. Обединението, в което вли-
зат „Мости България” ООД и пол-

ската „Мости Катовице” Сп.зо.о., 
беше избрано след провеждане на 
обществена поръчка. Контракта 
парафираха инж. Стефан Чайков – 
председател на УС на АПИ, и Ева 
Панамска – упълномощен предста-
вител на изпълнителя. Стойност-

та на договора за изработване на 
разширен идеен проект на обекта 
е 104 232 лв. без ДДС. Срокът за 
изпълнение е 120 календарни дни.

Проектирането на тунела е 
една от стъпките за започване на 
строителството на съоръжение-
то. Той е част от проекта „Път III-
5004 „Обход на гр. Габрово” от км. 
0+000 до км. 31+000, участък от 
км. 0+000 до км. 20+124,5 и етапна 
връзка от км. 0+000 до км. 3+130”, 
който се изпълнява по Оперативна 
програма „Транспорт”. Проектът е 
разделен на 5 етапа. Изпълнение-
то на първия – рехабилитация на 
участък от 7,6 км, завърши в края 

на 2013 г. Сега се работи по вто-
рата фаза, която включва рехаби-
литацията и реконструкцията на 
3,2 км съществуващ път. Трасето 
минава западно от кв. „Войново” и 
завършва при с. Чехлевци. Оста-
налите три етапа са изцяло ново 
строителство. Третият обхва-
ща 5 км от кръстовището с път  
III-4404, с. Чехлевци, до пътен възел 
„Дядо Дянко” в Габрово, а четвър-
тият – 4,1 км от п.в. „Дядо Дянко” 
до кв. „Радецки”. Предвижда се и 
построяването на етапна връзка 
на обходния път на Габрово с Шип-
ченския проход. В последната, пета 
фаза е заложено изграждането на 

Осигурени са над 104 хил. лв.

Договорът подписаха инж. Стефан 

Чайков – председател на АПИ, 

и Ева Панамска – упълномощен 

представител на изпълнителя

Мартин Славчев

С пресконференция в Конфе-
рентната зала на Съдебната 
палата бе дадено началото на 
проекта „Гражданско наблюде-
ние върху ефективността на 
Прокуратурата да разследва ко-
рупционни престъпления”. На съ-
битието присъстваха зам. глав-
ният прокурор Борислав Сарафов, 
зам.-директорът на Центъра за 
превенция и противодействие 

на корупцията и организираната 
престъпност към Министерския 
съвет (ЦППКОП) Елеонора Нико-
лова, ръководителят на проекта 
Ралица Илкова, както и предста-
вители на МВР и ДАНС. 

По неофициални данни на Проку-
ратурата едва 50% от делата за 
корупционни престъпления са при-
ключили успешно, като причините 
за забавянето на останалите ос-
тават неясни. Именно това води 
до необходимостта от настоящия 
проект. 

„Гражданско наблюдение върху 
ефективността на Прокуратурата 
да разследва корупционни престъ-
пления” се изпълнява с подкрепата 
на Финансовия механизъм на Евро-
пейското икономическо простран-
ство 2009 – 2014 г. от сдружение 
„Програма за развитие на съдебна-
та система” в партньорство с бъл-
гарската Прокуратура. Размерът 
на предоставената безвъзмездна 
финансова помощ е малко над 56 
хил. евро, а срокът за изпълнение е 
до 1 май 2015 г.

участък от 10,5 км, който включ-
ва и тунела под Шипка с дължина 
около 3,2 км. Съоръжението трябва 
да бъде изградено в периода 2014 
– 2020 г.

Проектът е част от Трансев-
ропейския транспортен коридор 
№ 9 – Букурещ – Русе – Димитров-
град – Александруполис и е възлова 
точка при движението в посока 
север – юг. Чрез него се осъщест-
вява преминаването през Стара 
планина в централната част на 
България. Основните транспорт-
ни направления, които ще обслужва, 
са Русе – Велико Търново – Шипка 
– Стара Загора – Свиленград (Ма-
каза) и Оряхово – Севлиево – Шип-
ка – Стара Загора – Свиленград  
(Маказа).

екти са регионалният център 
за управление на отпадъците – 
Стара Загора (25 646 718 лв. без 
ДДС), изграждането на ГПСОВ 
с довеждащ колектор и приле-
жаща инфраструктура в Пав-
ликени (23 683 863 лв. без ДДС), 
рехабилитацията на гаров ком-
плекс „Централна гара София“ 
(55 800 000 лв. без ДДС) и др. 
Пълният списък на обектите мо-
жете да видите на е-страница-
та на ведомството и на сайта 
на в. „Строител“. 
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Мартин Славчев

Правителството прие 
актуализираната версия на 
Споразумението за парт-
ньорство на България с ЕС 
за програмния период 2014 – 
2020 г. Документът е изпра-
тен в Брюксел. Това съобщи 
вицепремиерът и министър 
на правосъдието Зинаида 
Златанова след редовното 
седмично заседание на Ми-
нистерския съвет.

В актуализираното спо-
разумение делът на сред-
ствата от Европейския со-
циален фонд е увеличен с 61 
млн. евро. Освен това ще се 
инвестира в градове, в кои-
то средствата ще водят 
до растеж и заетост. Про-
дължават преговорите на 
България с ЕК за това бро-
ят на населените места, 

които ще се финансират по 
ОП „Региони в растеж 2014 
– 2020”, да остане 67, как-
то настоява страната ни, 
стана ясно от изказването 
на Златанова. Потвърдено 
е още, че местните и ре-
гионалните пътища ще бъ-
дат част от националната 

транспортна стратегия 
и ще бъдат обвързани с 
трансевропейските транс-
портни мрежи. Поет е ан-
гажимент за разширяване 
на използването и дела на 
финансовите инструменти 
по отделни програми и меха-
низми, както и ангажимент 

за изготвяне на национална 
стратегия за Черно море.

„За по-малко от три сед-
мици успяхме да реагираме 
на бележките, които ни бяха 
изпратили от Европейската 
комисия в началото на юни. 
Те са отразени в голяма 
степен в новия документ. 
Надявам се той да отго-
варя на изискванията и до 
края на лятото да бъде одо-
брен”, уточни вицепреми-
ерът. Тя подчерта, че това 
лято ще бъде много акти-
вен период за държавите 
– членки на ЕС, които рабо-
тят по споразуменията си, 
включително и за България. 
„Затова съм помолила екс-
пертите да ограничат до 
минимум отпуските си, за 
да се справим със срокове-
те”, допълни тя.

Споразумението за 

партньорство е национал-
ният стратегически доку-
мент, очертаващ рамката 
за управление на средства-
та от европейските струк-
турни и инвестиционни 
фондове в България през 
периода 2014 – 2020 г. То 
беше изпратено в начало-
то на април на ЕК и тога-
ва започнаха официалните 
ни преговори с комисията 
за евросредствата през 
програмния период. Очаква 
се България да получи около 

15,7 млрд. евро от ЕС през 
следващите 7 години. 

По отношение на ОП 
„Околна среда 2007 – 2013” 
вицепремиерът напомни, че 
страната ни е изпратила 
своята национална позиция 
на ЕК заедно с мерките, кои-
то бяха взети междувремен-
но. „Финансовите корекции 
ще дойдат като уточнение 
на това, какъв е окончател-
ният размер на грешката, 
установена по тази програ-
ма“, каза Златанова. 

Вицепремиерът Зинаида Златанова очаква стратегическият документ да бъде одобрен 
от Европейската комисия до края на лятото

Кабинетът одобри проекта на Програмата за 
развитие на селските райони (ПРСР) 2014 – 2020 г., 
с което започват преговорите на страната ни за 
нея с ЕК. Зам.-министърът на земеделието и храните 
Явор Гечев съобщи, че септември е срокът, до който 
комисията трябва да се произнесе по програмата. 
Той допълни, че се търсят всички възможности за 
подпомагане на засегнатите от наводнението зе-
меделски стопани.

Снимка авторът

Мирослав Еленков

Управляващият орган на Опера-
тивна програма „Конкурентоспосо-
бност 2007 – 2013” отменя процеду-
рата „Технологична модернизация в 
малки и средни предприятия“. Това 
съобщи на пресконференция гл. дирек-
тор на Дирекция „Европейски фондове 
за конкурентоспособност“ Ели Милу-
шева. 

„За да предотвратим рис ка от 
финансови корекции на оперативната 
програма или дори забавяне на акреди-
тацията за новия програмен период, 
взехме решение за прекратяване на 
процедурата за технологична модер-
низация“, подчерта Ели Милушева.

Причина за спирането й са постъ-
пилите безпрецедентен брой жалби и 
сигнали за нередности в процеса на 
оценка на проектите. Получените 
до момента жалби са повече от 100, 
като сигналите за нередности про-
дължават. „След разпоредена проверка 
на всички сигнали отдел „Вътрешен 
контрол и нередности“ предостави 
доклад за нарушения при оценката на 
подадените проектни предложения. Те 
са свързани с неспазване принципите 
на равнопоставеност, процедурите 

и вътрешните правила“, обясни Ми-
лушева. Според нея констатираните 
нередности водят до промяна в класи-
рането на проектите. ДАНС и Проку-
ратурата вече са сезирани за случая. 

Това означава спиране на 97 млн. 
лв. Но те няма да бъдат загубени, а 
ще се пренасочат към проекти от ре-
зервните списъци на мерките „Енер-
гийна ефективност и зелена иконо-
мика“ и „Иновации”. „Следващата есен 
Управляващият орган ще обяви първа 
процедура по „Технологична модерни-
зация” със същите условия, но с нови, 
по-ясни правила и при по-голяма стой-
ност“, каза Милушева. 

По процедурата „Технологична 
модернизация в малки и средни пред-
приятия“ с бюджет 97,5 млн. лв. са 
получени повече от 1200 проекта на 
стойност 730 млн. лв. На 23 май 2014 
г. е обявено решение на Управляващия 
орган за одобряване доклада на оцени-
телната комисия по същата процеду-
ра за 142 проекта. Споразуменията по 
нея е трябвало да бъдат сключени в 
едномесечен срок. Важ но условие е, че 
договаряне по настоящата програма 
може да бъде осъществено до 30 юни 
2014 г. От страна на Управляващия 
орган на оперативната програма към 

момента няма сключени договори по 
процедурата за технологична модер-
низация. 

По думите на Милушева засилена-
та конкуренция е изкривила процеса. 
Тя подчерта, че както администраци-
ята, така и бизнесът и консултанти-
те носят отговорност за отмяната 
на финансирането, тъй като не са 
сигнализирали по-рано за нерегламен-
тираните отношения в процеса на 
оценяване. Милушева бе категорична, 
че при създалата се ситуация ще има 
наказани служители от Управляващия 
орган на оперативната програма.

„В момента Европейската сметна 
палата проверява 7 проекта по 5 други 
процедури за безвъзмездно предоста-
вяне на финансова помощ, наследени 
от това ръководство на програмата. 
Отговорили сме на техните конста-
тации и финансови корекции по про-
грамата няма да бъдат наложени“, 
подчерта Милушева.

„Основна работа на Управлява-
щия орган на Оперативна програма 
„Конкурентоспособност“ е да гаран-
тира правилното, ефективно и ефи-
касно разходване на средствата от 
ЕС“, допълни главният директор Ели  
Милушева. 

Свилена Гражданска

За трети път Министерството на културата 
обяви обществена поръчка за избор на изпълнител за 
довършване на проекта за реставрация и експонира-
не на археологическите находки между ЦУМ и Прези-
дентството. Предишните се отменяха по различни 
причини – жалби от участници или ценови оферти над 
прогнозната стойност.

Заради забавянето проектът попадна в списъка с 
рискови по Оперативна програма „Регионално разви-
тие“. Прогнозната му стойност е близо 10,5 млн. лв. 
Критерият е икономически най-изгодна оферта, като 
тежестта на цената е 60%. Условията към кандида-
тите са за оборот за последните 3 години от поне 20 
млн. лв., както и да имат поне една изпълнена сходна 
поръчка за последните 5 години. Предложенията се 
подават до 4 август т.г. Новият краен срок за за-
вършване на проекта е 15 септември 2015 г. 

Следващите етапи от възстановяването на ан-
тичния комплекс „Сердика” обхващат площ от 8000 
кв. м. Това е пространството под площад „Независи-
мост“, от централния подлез на метрото до храма 
„Света Петка Самарджийска“ и от бул. „Мария Луиза“ 
до площада на ЦУМ. Там е разкрита главната улица 
„Изток-запад“ (т.нар. Decumanus Maximus) на антич-
ния град Сердика, която свършва при Източната пор-
та, при подлеза на Президентството. 
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Емил Христов

Инж. Диковски, от-

скоро сте председател 

на ББК „Пътища“. Какви 

са вашите амбиции и как-

ви предизвикателства 

очаквате?

На този етап не бър-
зам с кардинални идеи. 
Политическата и иконо-
мическата обстановка 
в страната е несигурна 
и това предполага пери-
од на изчакване, за да се 
нормализират нещата. 
Случващото се в България 
рефлектира и върху път-
ностроителните фирми. 
Ситуацията е доста де-
ликатна и за нас е важно 
да работим съвместно с 
Камарата на строители-
те в България (КСБ). Това 
е органът на който по за-
кон са дадени правомощия 
и който може да помогне 
на бранша да се съвземе. 
Заедно с КСБ се опитва-
ме да решим проблема с 
обществените поръчки. 
За никого не е тайна, че в 
нашата страна се изпъл-
няват тръжни процедури 
по доста странни крите-
рии и начини. Общините, 
които най-често обявяват 
обществени поръчки, при-
бягват до консултантски 
фирми. Те им помагат за 
подготовка на докумен-
тацията, като остават 
съмненията, че това е 
начин да се избере точ-
но определена фирма. Ако 
успеем да променим този 
подход във времето, би 
било добре.

Имаме идея как това 
да се случи, но преди да 
започнем реализацията й, 
трябва да сме сигурни, че 
ще е ефективна. Очаквам 
промените в Закона за 
обществените поръчки 
(ЗОП) също да помогнат и 
да съживят строителния 
бранш. В общи линии това 
са насоките, по които аз 
и моите колеги работим. 
Всяка наша идея ще за-
виси от случващото се в 
държавата.

Какво е състоянието 

на Републиканската път-

на мрежа?

Предстоят търгове 
за текущ ремонт и под-
държане на пътища в Се-
верна България. Важно е 
да се проследи как ще се 
провеждат тези общест-
вени поръчки. Агенция 
„Пътна инфраструктура” 
(АПИ) имаше идея за раз-
дробяване на ремонтите 
на малки лотове, но все 
още не ясно дали това ще 
се случи. Аз съм противник 
на това предложение, за-
щото не води до гаранция, 
че поддържането ще бъде 

на ниво. Малките компа-
нии няма как да гаранти-
рат, че ще си свършат 
работата добре. Те не 
разполагат с достатъчно 
финансов ресурс, с които 
да купят модерна техника 
за поддръжка. Съответно 
използват стара апара-
тура, което не е редно в 
XXI в. За съжаление нови 
машини могат да си поз-
волят само големите фир-
ми. Затова е по-удачно да 
има форма, която да сти-
мулира големите строи-
телни компании да влязат 
в конфигурация с малките 
и средните, които са ло-
кални. Все пак трябва да 
се отбележи, че това ре-
шение води и до един про-
блем. При конфигурация от 
няколко изпълнители вина-
ги има неразбирателство 
при разплащането. 

Факт е,  че целият 
строителен бранш стра-
да от забавени средства 
и за момента не е намере-
но решение на казуса. От 
друга – големите компании 
не могат да се издължа-
ват редовно към малки-
те и към доставчиците 
и съответно по веригата 
настава хаос. Това са про-
блеми, върху които Камара 
„Пътища” и КСБ трябва да 
работят.

Все повече предста-

вители на бранша смя-

тат, че решението е в 

типовите договори. Как-

во е вашето мнение?

Положително настро-
ен съм към типовите до-
говори. Все още не сме 
се уверили дали ще рабо-

тят в действителност.  
Опитвам се на този етап 
да съм умерен оптимист 
по отношение на новости-
те. Идеята определено е 
хубава и ще донесе само 
позитиви, но се притес-
нявам, че скоро типично 
по български ще намерим 
„вратички“ и при тях. В 
България след известно 
време на всяко нещо му се 
намират слабите места. 
От тази гледна точка ис-
кам първо договорите да 
влязат в употреба, за да 
видим как ще се прилагат. 
Присъствал съм на редица 
разисквания по темата и 
съм прочел доста, затова 
смятам, че това е правил-
ната посока.

Споменахте, че общи-

ните не се издължават на 

фирмите, съответно те 

няма как да си свършат 

работата и да се разпла-

тят с партньорите си 

по веригата. Сега и ЕС 

замрази средствата и 

по някои от програмите. 

Как това ще се отрази на 

строителния бранш?

На този етап спира-
нето на парите не касае  
работата на фирмите в 
пътното строителство. 
Въпреки това не е далече 
моментът, когато неща-
та могат да станат ка-
тастрофални. Държавата 
би трябвало да работи за 
максимално бързото ре-
шаване на тези проблеми. 
Личните ми наблюдения 
са, че има доста програ-
ми, които са така устро-
ени, че се налага фирмите 
да кредитират общините. 

Това не е логично. Не е ред-
но компания, която е спе-
челила поръчка за ремонт 
на третокласна пътна или 
улична мрежа, да получава 
само 20% аванс. След това 
на изпълнителя се заявя-
ва, че при завършен първи 
етап ще получи до 30%. 
Това общо прави половина-
та от средствата, които 
са им обещани. Останали-
те 50% се получават след 
много месеци, защото 
почват да текат тежки 
одити. В крайна сметка 
излиза, че фирмите издър-
жат общините, което не е 
ефективно. Тази система 
поставя всички колеги в 
тежка ситуация. 

Проблемите в строи-
телния бранш не са в ре-
зултат само на спрени-
те европейски средства.  
Веднага давам пример с 
отчуждителните проце-
дури. В момента подобен 
проблем има с обхода на 
Габрово и Северната ско-
ростна тангента. Търго-
вете са обявени, строите-
лят е избран, консултант 
е намерен, но... процедура 
няма. Въпросът е защо 
нещата се правят така? 
По този начин се стига 
до голямо, дори непреодо-
лимо забавяне. Тоест не 

ЕК ни спира, а ние самите 
си вредим. Затова Камара 
„Пътища”, а и КСБ трябва 
да се опитваме да подпо-
могнем администрацията 
в преодоляването на тези 
препятствия. Важно е и да 
работим с местните вла-
сти, защото само диалог 
би помогнал в създалата 
се ситуация. 

Нека да поговорим и 

за новия програмен пери-

од. За него също се очер-

тават проблеми. Минис-

търът на регионалното 

развитие Десислава Тер-

зиева многократно зая-

ви, че през 2014 – 2020 г. 

с предимство ще бъдат 

пътищата втори и тре-

ти клас. От ЕК обаче из-

лязоха със становище, че 

това не е подходящ под-

ход. Какво е вашето виж-

дане в тази ситуация?

Раздвоен съм от тези 
неща. Говоря и от глед-
на точка на това, че съм 
ръководил Агенция „Път-
на инфраструктура” и ми 
е пределно ясно каква е 
нуждата да бъде рехаби-
литирана второкласната 
и третокласната мрежа. 
През последните годи-
ни сякаш се обръща вни-
мание само на главните 

участъци. Изграждат се 
магистрали – някои бавно, 
а други бързо, но все пак се 
извършва работа по тях. 
АМ „Тракия” е в експлоата-
ция, „Марица” също се оч-
аква скоро да бъде готова, 
а част „Струма” се строи.  

Магистрали се правят, 
но третокласната мрежа-
та почти не е подобрява-
на. Има отсечки, които 
не са рехабилитирани от 
десетилетия. Това е дове-
ло и до парадокс. Нашите 
пътища са с товароноси-
мост 8 т. През 90-те го-
дини нормативното тегло 
се увеличи до 11 т. Тогава 
със средства от Светов-
ната банка беше започ-
нат процес на подмяна, 
за да може пътищата да 
отговарят на съвременни-
те стандарти, които към 
днешна дата се увеличи-
ха до товароносимост 13 
т. Тоест нашата пътна 
мрежа е изключително 
остаряла. Времето за ре-
монт е отдавна отмина-
ло, а продължаваме да ги 
товарим с доста тежки 
превозни средства. Това 
води до тоталното рух-
ване на пътищата вто-
ри и трети клас. Поради 
което е задължително 
този проблем да бъде 

Инж. Павел Диковски, председател на УС на ББК „Пътища“:

Инж. Павел Диковски е роден през 1948 г. в Со-

фия. Дипломира се като строителен инженер, спе-

циалност „Пътно строителство“ във ВИАС, днес  

Университет по архитектура, строителство и 

геодезия (УАСГ), през 1973 г. Натрупва 20-годишен 

опит като проектант на пътни тунели и мостове 

в „Пътпроект” ЕООД и „Техноекспортстрой” ЕАД. 

През този период работи и 6 години в Алжир, къ-

дето проектира част от съоръженията на магис-

тралата Est – Ouest, финансирана от Световната 

банка. Десет години от кариерата си посвещава на 

пътната администрация. Минава през длъжности-

те ръководител-сектор „Поддържане на съоръже-

ния”, зам.-началник на Главно управление „Пътища” 

(ГУП), началник на ГУП и респективно изп. дирек-

тор на Изпълнителна агенция „Пътища”. От 6 го-

дини е председател на Съвета на директорите на 

„Пътперфект груп” АД. От 1995 г. до 1997 г. е бил 

член на Управителния съвет на „Мостстрой” ЕАД. 

Участвал е в обследванията на всички мостове 

в критично и аварийно състояние по Републикан-

ската пътна мрежа (РПМ). Бил е член на комиси-

ите, провеждали търговете за строителство на 

обектите от „Капитално строителство” и от 

програмите „Транзитни пътища” и „Трансгранич-

но сътрудничество”. Ръководил е Експертния тех-

нико-икономически съвет на ГУП и управлението 

и поддържането на РПМ. През април 2014 г. инж. 

Павел Диковски е избран за председател на УС на 

Българската браншова камара „Пътища” (ББКП).

Владее френски език.
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КСБ е организацията, 
която може да помогне на сектора 
да се съвземе
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преодолян час по-скоро. 
Смятам, че сега е момен-
тът България да посочи 
къде трябва да се вложат 
средствата от Европа. 
Да, ние сме равноправен 
член на ЕС и слушаме как-
во ни казват, но е важно 
да защитим интересите 
си. Държавата трябва да 
работи за подобряването 
на Републиканската път-
на мрежа. Аз разбирам, че 
ЕС се интересува само от 
европейските коридори, 
но при нас те са няколко. 
Какво правим с другите 
пътища? Забравяме, че 
имаме 19 хил. км Републи-
канска пътна мрежа и над 
20 хил. км общинска. Кога 
тя ще се ремонтира и с 
какви пари? Надявам се ЕС 
да отпусне финансиране за 
участъците втори и тре-
ти клас, за да подобрим 
пътната мрежа. 

Споменахте, че се ра-

боти по завършването 

на някои от магистрали-

те в страната. Една от 

тях е „Струма”, за която 

текат широки дебати - 

най-вече за тунелната 

част от лот 3. Браншо-

вите организации заста-

наха твърдо зад идеята 

да няма 15 км тунел при 

Кресна. Какви са възмож-

ните сценарии за решава-

не на казуса?

Дълъг тунел винаги 
може да се проектира и да 
се построи. Тук обаче въз-
никва въпросът, дали ни е 
нужен тунел при Кресна. И 
ако наистина е необходим, 
е важно да се каже какво 
ще постигнем с него. 

Например дългите ал-
пийски тунели в Италия, 
Австрия и Франция са 
приложими. Но там има 
сериозни прегради, които 
трябва да бъдат преодоле-
ни, и то така че превозни-
те средства да не се кач-
ват на голяма надморска 
височина по планините. В 
България нямаме този про-
блем. Тунелът при Кресна 
дори не е старопланински. 
Да, ще поставим рекорд. 
Ще влезем на топ място в 
Европа. И нищо повече. Ос-
вен това не съм сигурен, 
че ще имаме възможност 
да поддържаме подобно съ-
оръжение. Ако средствата 
за това идват от Европа, 
тогава няма проблем, но 
доколкото съм запознат, 
ние сами ще трябва да 
търсим пари за годишното 
му поддържане. Не трябва 
да забравяме и за екология-
та в района. Никой не може 
да ми отговори как ще се 
защити природата, кога-
то започнем изпълнението 
на обекта. Експлоатация-
та на съоръжението също 

ще навреди на природата. 
Не е правилно да се мисли, 
че тунелът няма да засег-
не екологията на района. 
Ще има и вентилационни 
шахти, които няма начин 
да не влияят на околната 
среда. Според мен се е из-
бързало с проектирането 
и много от проблемите не 
са били разгледани. По-ло-
шото е, че аз и не виждам 
действия от страна на 
заинтересованите ми-
нистерства да променят 
това. При проектиране-
то на пътищата е добре 
да има поне две възмож-
ности. В някои случаи те 
дори трябва да са повече. 
За лот 3 на „Струма” има 
по-стар вариант – учас-
тъкът да се изгради с 
по-малки тунели. За мен 
това е и по-логичният 
начин. Те ще са по-лесни 
за изпълнение и експло-
атация. Обсъждани са и 
идеи да няма тунел. Всич-
ки предложения трябва да 
се прегледат още веднъж. 
Сега е моментът да се на-
правят точни разчети кое 
колко струва към днешна 
дата. Аз съм тунелен спе-
циалист и имам своите 
виждания, но тук е важно 
да се каже кое е най-под-
ходящо и правилно за Бъл-
гария. Ние трябва да сме 
представили вижданията 
си, а решението остава за 
управляващия орган. Искам 
и да заявя, че не ми харес-
ва диалогът, който се 
провежда през медиите с 
някои наши колеги. Ние сме 
от една гилдия. Учили сме 
в един университет и не е 
редно да водим разговори 
по пресконференции. Тряб-
ва да се съберем и да се 
разберем като строите-
ли, а не да си подхвърляме 
циф ри и реплики. Искрено 
се надявам с времето да 
изгладим отношенията си 
и да се разберем.

Говорейки за тунели, 

не мога да пропусна да 

ви попитам и за този под 

Шипка. Темата за него 

също е доста деликатна. 

Няколко години се очаква 

проектът да започне, но 

няма инвеститори. Дали 

един ден ще бъде факт?

От много време се 
търсят инвеститори за 
него. Още през 90-те годи-
ни на миналия век японски-
ят пенсионен фонд щеше 
да осигури финансиране, но 
избра да подкрепи строи-
телството на метрото 
в София. На този етап 
ситуацията за тунел под 
Шипка не е ясна. Надежда-
та ми е, че от ЕС ще на-
мерят нужните средства. 
Тунелът е възможен и рано 
или късно ще се построи. 

Дължината му е само 3 км 
и няма да има пречки. 

Проблемът с това съ-
оръжение е от друго ес-
тество. При бъдещ тунел 
там ще има катерения и 
спускания, които ще са 
много тежки при зимни 
условия. Поддържането на 
такъв участък също ще 
бъде изпитание за фирми-
те. Интересен факт е, че 
моята дипломна работа 
беше на тема точно за 
тунела под Шипка. Тогава 
я направих на базата на 
работен проект. Още по 
онова време се говореше, 
че всеки момент ще започ-
не строителството, но 
минаха 40 години, а всич-
ко е в застой. Надявам се 
проектът да се случи. Все 
пак съм от поколението 
специалисти, които са на 
мнение, че тунелът е ху-
баво нещо. В България се е 
наложила лошата практика 
тунелите да се изграждат 
дълго време. Често по вре-
ме на строителството се 
появяват вторични про-
блеми. Не знам дали е из-
вестно, но в страната има 
няколко тунела, които са 
построени, но не са пусна-
ти в експлоатация. Едини-
ят се намира в Смолян. Там 
проблемът е, че след него 
няма връзка. Това трябва-
ше да бъде главна пътна 
комуникация за града, коя-
то да се развие към Мадан, 
но това така и не се слу-
чи. Съоръжението, което 
е над 470 м, стои готово, 
облицовано, но не се използ-
ва. Подобен е случаят и на 
Кашана, между Етрополе и 
Златица, с дължина 680 м. 
Третият тунел се намира 
в Габрово. За съжаление 

всички те изпълняват ро-
лята на строителни па-
метници. 

Говорим за тунелите, 

но важна част от пъти-

щата в страната са и 

мостовете. Какво е тях-

ното състояние?

Преди години АПИ на-
прави преглед на състоя-
нието на мостовете в 
страната. Обследването 
беше извършено от френ-
ска консултантска фирма 
с помощта на български 
специалисти. Тогава бяха 
огледани повече от 5 хил. 
съоръжения. Бяха описани и 
част от тях – тези с вло-
шено състояние бяха вклю-
чени в специален списък. 
Необходимо е да се създа-
де една схема, с която да 
се започне ремонтът на 
рисковите съоръжения. Не 
говорим, че мостовете ще 
паднат, но са с намалена 
носимоспособност. Някои 
не са били поддържани дъл-
го време и имат наруше-
ния, каквито бяха конста-
тирани при виадуктите 
на АМ „Тракия”. Износват 
се фугите и покритието 
на носещите арматурни 
пръти и би трябвало тези 
мостове да се ремонти-
рат. Не мога да пропусна 
да кажа, че в АПИ преди го-
дини имаше добър отдел, 
който отговаряше точно 
за този тип съоръжения. 
Тогава непрекъснато се 
правеха обходи по всички 
съоръжения. Началникът 
на отдела се подписваше 
в края на всяка година, че 
съоръженията са годни за 
експлоатация. Слагаха се 
различни ограничения, кои-
то помагаха за правилно-

то поддържане на мосто-
вете. Сега тези неща не 
се правят или поне аз не 
виждам да се случват.

Нека да се върнем на 

темата с пътищата. Кои 

са най-належащите път-

ни проекти, които тряб-

ва да бъдат осъществе-

ни в следващите няколко 

години?

Държавата трябва да 
продължава изпълнението 
на планираните проекти. 
Нашето желание – на фир-
мите и на бранша, е да 
имаме работа. Аз съм сил-
но впечатлен от мнение-
то на главния архитект 
на София Петър Диков, че 
транспортният комплекс 
на България трябва да се 
преразгледа. Говоря за ма-
гистрала „Хемус” и по-точ-
но за пътя София – Варна. 
Идеята на арх. Диков е 
магистралата да не сти-
га до Варна, а да тръгне 
към Русе. Пътувам често 
в тази посока и смятам, 
че действително пътят 
може да отиде към Русе, а 
на по-късен етап да се из-
гради и към Русе – Варна. 
Засега до морската сто-
лица водят два първоклас-
ни пътя. Начинът да се 
намери европейско финан-
сиране за „Хемус”, което за 
момента ни се отказва, е 
да се вгледаме в отсечка, 
водеща към Румъния. Евро-
пейският съюз в момента 
казва, че АМ „Хемус” е наш 
проект и трябва сами да 
намерим финансиране. И са 
прави, защото участъкът 
София – Варна не е с тол-
кова голямо натоварване и 
няма бъдеща перспектива 
това да се случи. Но ако се 

промени трасето, ще бъде 
възможна връзката между 
две европейски столици 
– София и Букурещ. Реал-
но погледнато, големите 
товари отиват в посока 
Русе, а не търсят път с 
ферибот през Варна. Така 
че едно такова прераз-
глеждане би било акту-
ално. Трябва да се обърне 
внимание и на това, че 
реализирането на АМ „Ка-
лотина” много закъсня. 
Това е къса отсечка, коя-
то е близо до столицата 
ни и е най-късият ни път 
за Европа. Това са двата 
проекта, които трябва да 
са основни за държавата 
през следващите няколко 
години.

Как работите с Кама-

рата на строителите в 

България и предстоят 

ли ви съвместни иници-

ативи?

Имаме идея за бъдещи 
съвместни проекти. ББК 
„Пътища” има отлични от-
ношения с КСБ. Смятам, 
че в лицето на председа-
теля на УС на КСБ – инж. 
Светослав Глосов, и изп. 
директор – инж. Иван Бой-
ков, винаги мога да намеря 
разбиране и отношенията 
ни до този момент са по-
вече от перфектни. Наши-
те цели са еднакви. ББКП 
обединява фирми, които 
са и членове на КСБ, така 
че ние винаги работим 
съвместно. Помагаме си 
в общите задачи, като на 
този етап сме се концен-
трирали върху промените 
в Закона за устройство на 
територията и ЗОП, защо-
то това ще е от полза за 
целия строителен бранш.
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Анализирана бе акту-
алната ситуация в раз-
личните региони на стра-
ната, както и помощта, 
която фирмите - членове 
на КСБ, могат да оказват 
в предстоящите процеси 
по възстановяване на ин-
фраструктурата и жилищ-
ните сгради в пострадали-
те райони. ИБ взе решение 
да бъде открита целева 
сметка за събиране на 
средства, които да се из-
ползват за извършване на 
ремонти дейности под ръ-
ководството на Област-
ните представителства 
във Варна, Велико Търново 
и Добрич. Определени бяха 
и членовете на ИБ, които 
ще отговарят за коорди-
нацията на дейностите 
в отделните засегнати 
райони - инж. Николай Ге-
оргиев за Велико Търново, 
Пламен Иванов - за Варна 
и инж. Николай Станков 

за Добрич. Изпълнител-
ното бюро реши също  
експертите на КСБ да се 
включат активно в изгот-
вяне на оценки на щетите 
по искане на държавните 
органи. Ръководството 
препоръча на областните 
председатели да направят 
среща с кметовете на за-
сегнатите от бедствието 
населени места за коорди-
нация на възстановител-
ните дейности. Камарата 
се обърна към своите чле-
нове по места, които са 
се включили от началото 

на аварийно-спасителни-
те работи, да изготвят 
съвместно с общинските 
власти протоколи за удос-
товеряване на видовете 
СМР, които са извършени 
до момента. Бюрото реши 
също председателят на 
КСБ да инициира среща с 
ръководството на фонд 
„Бедствия и аварии“ с цел 
да се установят най-ефек-
тивните механизми за 
взаимодействие и да се об-
съдят организационни и фи-
нансови въпроси, свързани 
с дейностите на фирмите.

Трагедията

В късния следобед на 19 
юни Североизточна Бълга-
рия беше сполетяна от при-
родно бедствие. След сил-
ните порои части от Варна, 
Добрич и Велико Търново се 
оказаха под вода. 

Варна
Най-разрушително беше 

наводнението в кв. „Аспа-
рухово“. Приливната вълна 
унищожи сгради и улици. 
Морето взе човешки жерт-
ви, потопи и отнесе къщи и 
коли. 

Работата на строител-
ните машини се оказа ре-
шаваща за преодоляване на 
най-тежките последици от 
природната стихия. С кра-
нове и багер товарачи бяха 
извозени тоновете кал, за-
лели домовете на хората. 

„Поддържа ме  пряка 
връзка с общинското ръ-
ководство, което теку-
що информира местната 
структура на КСБ за по-
требностите от работ-
на ръка и техника. Помо-
щта от строителите е 
абсолютно навременна“, 
съобщи изп. директор на 

КСБ инж. Иван Бойков за в. 
„Строител“ в първите ча-
сове след трагедията.  

„В постоянен контакт 
сме със зам.-кмета по стро-
ителството Христо Ива-
нов и с главния архитект 
на Варна Виктор Бузев. При-
зовахме компаниите да се 
включат с работна ръка и 
техника, за да помогнат за 
възстановителните рабо-
ти след бедствието. Всич-
ки фирми от Камарата са 
уведомени и имат телефон 
за връзка с кметството в 
„Аспарухово“, заяви пред-
седателят на ОП на КСБ 
- Варна, инж. Христо Дими-
тров. „Извършваме най-не-
обходимото. На място сме 
докарали техника, с която 
се почиства бедстващи-
ят район. Служители ръчно 
премахват и клони. Изпод 
калта вадим коли“, обясни 
той. 

Работата по възста-
новяването на кв. „Аспару-
хово“ продължава. Създа-
дени са линейни графици 
на дейностите в петте 
му микрорайона. Екипите 
на Регионалната дирекция 

за национален строителен 
контрол провеждат огледи 
на пострадалите сгради 
с нарушена конструкция, 
за да се установи дали са 
опасни за живеещите в тях.

Щетите от водното 
бедствие в квартала са 
оценявани от няколко ко-
мисии, в които участват 
и представители на Ка-
марата. Огледи се правят 
на обществените сгради 
и на пострадалите зда-
ния частна собственост.  
Събраните данни се пра-
щат в Междуведомстве-
ната комисия за възстано-
вяване и подпомагане към 
Министерския съвет. С 
решение на местния пар-
ламент ще се търсят въз-
можности общината също 
да подкрепи гражданите. 
Варна ще получи експерт-
на помощ от Перник с оси-
гуряване на два екипа спе-
циалисти за оценка. 

Съставена е комисия, 
която да направи оценка 
и на състоянието на об-
щинската собственост и  
инфраструктура. 

Строителните ком-

 от стр. 1

Еврокомисарят Кристалина Георгиева призова да изготвим 
проекти за възстановяване, за да получим финансиране от ЕС

Президентът Росен Плевнелиев поиска спешен план 
за овладяването на щетите от наводненията и за пре-
венция при бедствия. Държавният глава участва в за-
седанието на Областния кризисен щаб във Варна. Там 
той апелира максимално бързо да бъдат оценени ще-
тите и да бъдат подготвени проекти за отводняване 
и за изграждане и модернизиране на канализационната 
мрежа на региона, които да се финансират с европей-
ски средства.

Държавният глава призова да се подобри комуника-
цията между различните структури, ангажирани със 
справянето с последиците от бедствието. „Хората 
искат да видят сега и веднага институциите да ра-
ботят в тяхна полза“, заяви президентът по време на 
заседанието.

Във варненския квартал „Аспарухово“ продължават 
дейностите по отводняване на домовете на хората. 
Аварийни екипи и повече от 350 доброволци работят 
по почистването на улици и деретата в района. Бъл-
гарският червен кръст осигурява храна и вода за насе-
лението, беше отчетено на заседанието на кризисния 
щаб в Областната управа.

По-късно в събота президентът и европейският ко-
мисар за международното сътрудничество, хуманитар-
на помощ и реакции при кризи Кристалина Георгиева на-

правиха оглед на засегнатия от пороя кв. „Аспарухово“.
Росен Плевнелиев припомни, че преди около две 

години след трагедията в с. Бисер бе посочена не-
обходимостта от реформа във водния сектор, но за-
коновите промени, предвиждащи реализирането й, са 
стигнали само до първо четене в Народното събра-
ние. Той коментира, че е недопустимо от 15 години 
да не се взимат мерки за проблеми като незаконно-
то застрояване и нерегламентираната сеч, както и 
за почистването на речните корита. Президентът 
изтъкна и необходимостта от въвеждането на обу-
чения за реакции при кризи. „Горд съм от доброволче-

ската инициатива и солидарността на хората“, каза  
още държавният глава.

„Не можем да живеем с илюзията, че подобно бед-
ствие повече няма да ни се случи. Затова превенцията 
е ключова“, заяви еврокомисар Кристалина Георгиева. Тя 
призова институциите във Варна да направят необходи-
мите проекти и посочи, че те ще получат финансиране. 
„Трябва да изпратим послание, че проблемът ни е лока-
лизиран и се справяме с него“, уточни еврокомисарят.

Президентът и българският еврокомисар посетиха 
и Добрич. Там те разговаряха с Кризисния щаб за овла-
дяване на щетите от наводненията.

Сред обсъжданите теми бяха важността да се 
обясни на хората какви са процедурите, за да получат 
средства от държавата за възстановяване на щетите.

 Президентът очерта като спешни мерки отвод-
няването и почистването на домовете на пострада-
лите от бедствието, както и възстановяването на 
подаването на електричество и питейна вода. Държав-
ният глава заяви, че най-важното в момента е бързо 
сформиране на комисиите, които да направят оценки 
и опишат щетите. 

Според Росен Плевнелиев в тази ситуация държава-
та трябва да покаже солидарност, тъй като общините 
имат ограничени бюджети и не могат да се справят 
сами.

 Дългосрочните мерки, които президентът посочи, 
са свързани с превенцията и изчистването на корита-
та на реките. 

Фирми и техника работят във Варна,         
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пании, които помагат за 
преодоляване на щетите 
от бедствието, по данни 
на ОП на КСБ – Варна, са: 
„Главболгарстрой“ АД, „Билд 
инвест инкорпорейт“ ООД,  
„Рубикон“ ООД, „Експрес Га-
ранцион“ ООД, „Зебра“ ООД, 
„Пътища и мостове“ ЕООД, 
„Девня Трейд“ ООД, „А. Д. 
Холд“ ООД, „Елит пътна сиг-
нализация“ ООД, „Анион 2 А“ 
ООД, „Комфорт“ ООД, „Пла-
некс“ ООД, „Солей 06“ ООД 
и „Автомагистрали – Черно 
море“ АД.

Добрич
„Кметът на Добрич Де-

телина Николова се обърна 
към Камарата за помощ“, 
заяви инж. Валентин Зелен-
ченко, председател на ОП 
на КСБ - Добрич. „Желание-
то им е за възстановяване 
на общински сгради - жили-
ща, детска ясла, две дет-
ски градини и второ ДКЦ. 
От местната власт се 
надяват Камарата и нейни 
членове да ги ремонтират 
като дарение“, обясни инж. 

Зеленченко. Той допълни, 
че ще изпрати тази мол-
ба на община Добрич до 
всички членове на област-
ното представителство 
и до Управителния съвет 
на Камарата. „Очакваме и 
посещение от зам.-пред-
седателите на КСБ инж. 
Николай Станков и Пламен 
Иванов, за да видят щети-
те на място. Камарата 
ще съдейства с каквото 
може“, добави инж. Зелен-
ченко. Фирмите, членове 
на КСБ, които помагат в 
Добрич, са „Пътно строи-
телство“ АД и „Валентино“ 
ООД.

Велико Търново
Водното бедствие не 

подмина и Велико Търново. 
„Продължаваме да работим 
активно по отстраняване 
на щетите от водния ад 
в Търновско. Поражения-

та по инфраструктурата 
са огромни, слава Богу, ня-
маме жертви“. Това заяви 
инж. Любомир Шербетов, 
председател на ОП на 
КСБ - Велико Търново.  Има 
разрушени мостови съо-
ръжения, пътни настилки, 
скъсани диги, активирани 
са свлачища. „Отговаряме 
на всеки призив на общин-
ската администрация за 
помощ. Осигуряваме необ-
ходимата техника - багери, 

фадроми, булдозери и други. 
Постоянно сме в контакт 
с кмета на Велико Търново 
Даниел Панов и областния 
управител инж. Георги Ра-
чев и решаваме на място 
какво трябва“,  допълни 
инж. Шербетов. По думите 
му на призива на местната 
организация на КСБ са от-
кликнали фирмите „Пътни 
строежи - Велико Търно-
во“ АД,  ЕТ „Надежда“, „Вод-
строй ВТ“ АД, „Тера“ ООД, 
„Скорпион инвестстрой“ 
ЕООД.

Хронология  

на едно бедствие

Причина за потопа в 
кв. „Аспарухово“ стана при-
ливна вълна с височина над 
2,5 м. Дошла е изведнъж, на-
пълнила дерето и заляла по-
стройките в близост, раз-

казват очевидците. През 
последните 15 години обаче 
дерето не е било почист-
вано. В него са пораснали 
дървета, високи около 7 - 
10 м. Кметът на Вар на Иван 
Портних обясни, че нормата 
на валежите за общината е 
53 куб. м на месец. Но в зло-
получната нощ на 19 юни те 
са се излели само за няколко 
часа.

Ден след потопа във 
Варна бедствието се пов-

тори и в Добрич и околни-
те населени места. Много 
са унищожените домове, 
наводнените постройки и 
разрушените улици. Според 
местните жители причина 
за бедствието са прелели-
те язовири „Ботево“ и „Нико-
лаевка“. Официална версия 
по въпроса засега няма. При-
ливната вълна там достиг-
на височина 8 м. 

От Областната дирек-
ция на МВР съобщиха, че за-
ради постъпила информация 
за опасност от скъсване на 
язовирната стена на „Боте-
во” два екипа от ОУ „ПБЗН” 
– Добрич, и екип на ОД на 
МВР – Добрич, са евакуира-
ли населението на с. Ново 
Ботево. 

Поройните дъждове 
предизвикаха поредица от 
преливания на реките в об-
ластите Велико Търново и 

Габрово. Най-силно засег-
нати бяха ниските части в 
старата столица, Килифа-
рево, Дебелец, Първомайци 
и Дряново.

Бедствено положение 
във вторник обявиха и в 
община Никола Козлево, об-
ласт Шумен. В района са се 
образували два микроязови-
ра заради обилните валежи 
от последните дни. Единият 
от тях е в с. Цани Гинчево и 
заплашва да залее части от 
населеното място. Другият 
е между Пет могили и Никола 
Козлево.

До бившия свинеком-
плекс край Пет могили има 
изградени три лагуни за 
нуждите на предприяти-
ето. Те са залети с вода 
и се е образувал огромен 
микроязовир с около 5 млн. 
куб. м вода. В него попа-
да и помпената станция, 
която захранва с питейна 
вода селата Пет могили и 

Векилски. Дъждовете в Ни-
кола Козлево са разрушили 
улици, наводнили са жилищ-
ни и обществени сгради. 

23 юни беше ден  

на национален траур 

в памет на жертвите 
на наводненията. Нацио-
налните знамена на всички 
държавни институции бяха 
свалени наполовина. Засега 
е известно, че загиналите 
са 15 - 11 души във Варна, 
сред които три деца, и един 
мъж в Добрич. Най-малките 
жертви на природното бед-
ствие са на 3, 8 и 13 години. 

В Катедралния храм 
„Свето Успение Богородич-
но“ беше отслужен триса-
гий в памет на загиналите. 
На службата присъства и 
държавният глава Росен 
Плевнелиев. 

„Днес освен ден на тра-
ур за отнетите от водна-
та стихия жертви, е и ден 
за национална съпричаст-
ност към семействата на 
загиналите и всички по-
страдали“, подчерта той, 
като потвърди ангажимен-
та си да следи отблизо 
овладяването на щетите 
и да посети отново засег-
натите от наводнението 
райони. Президентът бла-
годари на  дарителите 
и доброволците, които 
се  отзова ха  в  помощ  

на пострадалите.
Освен строителите с 

техника и работна ръка и 
стотици хора от цялата 
страна се включиха, за 
да почистят домовете, 
затрупани от насипи и 
кал. Включи се и армията 
с техника и хеликоптери, 
както и МВР. Започнаха 
кампании за събиране на 
дрехи и помощи.

Министърът на труда и 
социалната политика Хасан 
Адемов вече съобщи, че с по 
10 хил. лв. еднократна по-
мощ ще бъдат подпомогна-
ти близките на загиналите 
в бедствието. Финансова 
помощ ще има и за постра-
далите от наводнението 
хора, които са подали по на-
длежния ред документи за 
оценка на щетите. 

„Ще търсим допълни-
телно пренасочване на 
средства от бюджета поне 
за най-спешните ремонти, 
които трябва да се напра-
вят“, съобщи премиерът 
Пламен Орешарски на сре-
ща с представители на 
граждански и неправител-
ствени организации при по-
сещението си в Добрич.

Вицепремиерът по ико-
номическото развитие Да-
ниела Бобева увери, че всич-
ки щети от наводненията 
ще бъдат покрити.
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Може и да е трудно за 
вярване, но варненският 
квартал  „Аспарухово”, ре-
гионът на Добрич и на Ве-
лико Търново се връщат към 
нормалния живот. Връщат 
се с помощта на хората, на 
строителите и на държа-
вата. 

Колкото и нашият екип 
да беше стъписан от глед-
ката из улиците на кв. „Ас-
парухово”, зад панелните 
блокове и долу, в голямата 
вода на морския канал, къ-
дето бяха накамарени леки 
коли, не можем да си затво-
рим очите пред реалност-
та – трагедията беше 
страшна, пораженията 
- ужасяващи, но отноше-
нието на хората и тяхната 
реакция бяха подобаващи на 
бедствието. 

Не коментираме  фра-
зата дали „има държава” 
в тези дни, но виждаме, 
че мощната строителна 
техника работи на пълни 
обороти - репликата е към 
еврокомисар Кристалина Ге-
оргиева, докато тя с екипа 
на БЧК оглеждаше част от 
региона на бедствието. Ге-
оргиева се съгласява с нас 
и веднага влиза в ролята на 
експерт, видял какво ли не 
през годините на службата 
й в помощ на пострадали-

те: „При положение, че дър-
жавата все още не е въвела 
политика на задължително 

застраховане, тя трябва 
да помага на пострадали-
те. Естествено никой не 
може да очаква, че админи-
страцията ще се погрижи 
за всичко, но ако го направи, 
пак повтарям – пропорцио-
нално, според това, колко са 
пострадали хората, намеса-
та й може да бъде успешна”. 

Междувременно, дока-

то екипът на еврокомисаря 
оглежда най-проблемната 
улица, по която се е поне-

сла калната стихия, ние се 
опитваме да разговаряме с 
водача на един челен това-
рач от известна варненска 
строителна фирма, който 
само махна с ръка да го 
оставим да си върши рабо-
тата.

„Световна солидарност 
заради наводненията у нас 
има и е въпрос на планове и 
дипломация правителство-
то да поиска помощ от ЕК 
за възстановяване на насе-
лените места“, коментира 
пред екипа ни председате-
лят на БЧК Христо Григо-

ров, който придружаваше 
еврокомисаря.

Само час след Криста-
лина Георгиева своя комен-
тар направи  и президен-
тът Росен Плевнелиев: 

„Днес видях изявлението 
на ОП на КСБ – Варна, и при-
зива им за помощ към мест-
ните строителни фирми и 
аз съм им дълбоко благода-
рен, защото те казаха: „Ние 
сме готови тук да помага-
ме”. От ръководството на 
КСБ също ми се обадиха 
лично, за да ме информират, 
че имат готовност да по-

могнат с каквото и когато 
трябва“. 

Разбира се, в такава 
кризисна ситуация не всич-
ко може да се прецизира 
на мига, но важното е, че 
желанието за помощ беше 
водещото. „Близо 860 души 
в различни райони на стра-
ната бяха спасени или под-
помогнати при евакуацията 
от силите на Българската 
армия“, каза министърът 
на отбраната Ангел Найде-
нов. Той припомни, че воен-
нослужещи от състава на 
модулните формирования 
за преодоляване на послед-
ствията от бедствия са 
се включили още в първите 
минути на наводнението в 
най-силно застрашените 
райони във Велико Търново, 

Варна и комплекса „Албена“.
Подкрепа на местната 

власт оказват екипажи на 
транспортната авиация, 
катери, водолазни екипи, 
военнослужещи със спе-
циализирана автомобилна 
техника. Сапьорни части на 
Българската армия ще из-
градят понтонен мост край 
Килифаревския манастир. 
Модулни формирования ще 
се включат и в разчиства-
нето на манастира „Св. Бо-
городица“ край Бургас. 

Екип на в. „Строител“
Георги Сотиров
Инж. Венетка Витанова
Невена Картулева
Свилена Гражданска
Ренета Николова

Дейли Мейл: Най-малко 10 души загинаха при 

наводнения с библейски размери, които застигна-

ха България. Премиерът Пламен Орешарски описа 

наводненията като „голяма трагедия” и обяви по-

неделник за ден на национален траур. 

Евронюз: Най-малко 16 души вероятно са заги-

нали след проливните дъждове и наводненията в 

източната част на България. В пристанищния град 

Варна, който стана сцена на най-лошите разруше-

ния, бе обявено извънредно положение.

ИТАР-ТАСС:  В резултат на проливни дъждове 

в българските курорти Кранево и „Албена” има на-

воднения, блокирани са хиляди туристи, включи-

телно деца. Генералният консул на Русия във Варна 

Юрий Соловьов казва, че непосредствена заплаха 

за почиващите в Кранево и „Албена” руски туристи 

няма.

РИА Новости: Най-тежко е пострадал българ-

ският черноморски град Варна, под вода са цели 

улици и къщи. Много коли са отнесени от потоци-

те вода. В някои райони на града е нарушено елек-

троснабдяването. 

Скай Нюз: Коли бяха завлечени в Черно море от 

придошлата вода, която заля Варна. Големи части 

от балканската държава бяха обхванати от силни 

дъждове и мощни бури, които оставиха хиляди хора 

без ток и храна.

Чуждестранните медии:

Щетите от наводненията в Прохода на репу-
бликата са за до 1 млн. лв., каза пред журналисти 
председателят на Управителния съвет на Агенция 
„Пътна инфраструктура“ (АПИ) инж. Стефан Чайков. 
Срокът за разчистването на пътя е краят на юли.

По думите на инж. Чайков движението през 
прохода ще бъде забранено, докато не се укрепят 
срутищата и свлачищата в зоната на Килифарево.  
„Съжалявам, знам, че засягам икономическите ин-
тереси на хората, които живеят в района, но без-
опасността на пътуващите в един от най-нато-
варените проходи в държавата е на първо място“, 
коментира Стефан Чайков.

До възстановяване на движението шофьорите 
на тежкотоварни автомобили, пътуващи от Север-
на към Южна България, трябва да преминават през 
прохода Шипка. Тежкият трафик от Южна към Се-
верна България е насочен през Ришкия и Котленския 
проход. Леките автомобили могат да пътуват без 
ограничение в двете посоки през всички разрешени 
за движение старопланински проходи.

Снимки Георги Сотиров
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Мартин Славчев

Клубът на строите-
лите ветерани в Самоков 
отпразнува своя първи рож-
ден ден. Тържеството се 
проведе на същото място, 
където точно преди двана-
десет месеца беше учреде-
но едно от първите регио-
нални звена на Националния 
клуб на строителите вете-
рани (НКСВ) в страната. 
Гости на събитието бяха 
председателят на НКСВ 
и член на КС на КСБ инж. 
Тодор Топалски, почетният 
председател на Камарата 
инж. Симеон Пешов, инж. 
Николай Станков – предсе-
дател на ОП на КСБ – Со-
фия, и зам.-председател на 
КСБ, зам.-председателят на 
ОП на КСБ – София, Краси-
мир Милушев, както и зам.-
председателите на НКСВ 
инж. Иван Стоянов и инж. 
Виктор Шарков. 

„Уважаеми колеги, в на-
чалото бих искал да изкажа 
своите съболезнования на 

семействата и близ-
ките на онези наши 
сънародници, които 
претърпяха голяма 
трагедия през из-
миналите дни”, каза 
председателят на 
Клуба на строители-
те ветерани в Само-
ков Димитър Йончев. 
Повод за това бяха 
наводненията в Севе-
роизточна България.

Димитър Йончев 
направи отчет за дей-
ността на клуба през 
изминалата година. „В 
началото започнахме 
да се събираме всяка 
седмица. Срещите 
ни бяха неформални, 
интересни и полез-
ни. Основната ни цел 
бе да привличаме все 
повече членове. След 

една година съставът ни 
вече е над 40 души. 

Ръководството на Куба 

НАЦИОНАЛЕН КЛУБ НА СТРОИТЕЛИТЕ ВЕТЕРАНИ

П О З Д Р А В И Т Е Л Е Н  А Д Р Е С

ДО
ИНЖ. АВРАМ РАДЕВ

ЧЛЕН - УЧРЕДИТЕЛ НА НКСВ

УВАЖАЕМИ ИНЖ. РАДЕВ,

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

Цялата Ви трудова дейност е била в строителния 
отрасъл и по-специално във водния сектор – водоснаб-
дяване, канализация, пречистване на отпадни води и 
третиране на отпадъците. 

Имате общо 54 години трудова дейност – 10 от тях 
в „Химметалургпроект”, 23 години във „Водоканалпро-
ект” и 21 години като управител на „Уотър инженеринг” 
ООД. Опитът ви е богат и в задграничната дейност. 

Пожелавам Ви много здраве, амбиция и желание за 
работа като член на секция „Воден сектор” към Област-
ния клуб на НКСВ – София. 

Честит юбилей!

25 юни 2014 г.      
   Инж. Тодор Топалски

   Председател на НКСВ

Продължава учредяването на 
секции към софийското звено на 
Националния клуб на строителите 
ветерани (НКСВ). „Инженерна ин-
фраструктура” е най-новата от тях. 
Досега бяха създадени секциите 
„Пътно строителство”, „Хидростро-
ителство” и „Военни строители”, а 
в петък предстои да бъде учредена и 
секция „Високо строителство”. 

За председател на секция „Инже-
нерна инфраструктура” беше избран 
Васил Неделчев. 

За неин председател 

бе избран Васил Неделчев

Всеки от нас е допринесъл за развитието на бранша, 
заяви председателят на НКСВ инж. Тодор Топалски

на ветераните в Самоков 
проведе среща с кмета Вла-
димир Георгиев, по време на 
която изразихме желание 
да помагаме при осъщест-
вяване на строителната 
програма на общината. 

Започна и реализацията 
на може би най-трудната 
задача, която сме си поста-
вили – издаването на книга 
за самоковските строите-
ли. Имаме амбицията за 

Деня на строителя – Дими-
тровден, изданието да види 
бял свят. 

През цялото време в. 
„Строител” обективно от-
разяваше дейността на на-
шия клуб”, сподели той.

Почетният председа-
тел на КСБ инж. Симеон 
Пешов връчи поздравите-
лен адрес на председателя 
на клуба Димитър Йончев 
и приветства присъства-

щите. „Вие сте ав-
тори и създатели на 
множество сгради и 
съоръжения в Само-
ков, в страната, а и 
в чужбина. Навсякъде, 
където сте работили, 
сте оставили почерка 
на големи строители. 
Вашата традиция е 
жива и днес. Майсто-
рите от този край 
продължават да де-
монстрират своите 
високи качества на 
редица обекти из ця-
лата страна”, каза 

почетният председател на 
КСБ инж. Симеон Пешов. Той 
подаде молба за членство в 
клуба, което ще бъде гла-
сувано на следващото съ-
брание. Инж. Пешов връчи 
почетни грамоти на юби-
лярите – членове на Клуба 
на строителите ветерани 
в Самоков. Поздравления по-
лучиха Захари Райнов, Ангел 
Хаджийски, Емил Атанасов, 
Методи Владимиров, Пен-
чо Мишев, Любен Джиков, 
Захари Хаджийски, Захари 
Гюнкин, Любен Дренски, Лю-
бен Николов, Анна Манчева и 
арх. Здравка Шехнова. 

„Скъпи приятели, радвам 
се, че присъствам на това 
мероприятие. В нас винаги 
ще бъде жив споменът за го-
дините, които сме прекарали 

на строителните обекти. 
Създаването на Национален 
клуб на строителите вете-
рани е един добър повод по 
време на нашите срещи да 
си спомняме за това, което 
сме сътворили в страната 
и чужбина. Всеки от нас е 
допринесъл за развитието 
на бранша, затова имаме с 
какво да се гордеем”, заяви 
председателят на НКСВ 
инж. Тодор Топалски. 

Председателят на ОП 
на КСБ – София, и член на УС 
на КСБ инж. Николай Стан-
ков също поздрави членове-
те на КСВ – Самоков. „От 
отчета на председателя 
на вашия клуб стана ясно, 
че сте доста активни в 
своята дейност. Трудно ми 
е да говоря пред толкова 
голям брой завършени про-
фесионалисти, каквито сте 
вие. Пожелавам на вас и ва-
шите близки преди всичко 
здраве и още дълги години 
трудова дейност. Гордея се, 
че Камарата на строите-
лите в България, на която 
съм член, затваря цикъла на 
строителството – от под-
растващото поколение чрез 
проекта „Аз мога да строя” 
до строителите ветерани 
чрез НКСВ. ОП на КСБ – Со-
фия, стои зад вас и ще ви 
помага с каквото може”, 
каза инж. Станков. 

Зам.-председателят на ОП 

на КСБ – София, Красимир 

Милушев

Председателят на НКСВ  

инж. Тодор Топалски поздрави 

присъстващите

Председателят на Клуба на 

строителите ветерани в Самоков 

Димитър Йончев направи отчет за 

изминалата година

Почетният 

председател 

на КСБ инж. 

Симеон Пешов 

връчи грамоти 

на юбилярите 

от клуба

„ОП на КСБ – 

София, стои 

зад вас и ще 

ви помага 

с каквото 

може”, заяви 

инж. Николай 

Станков

Снимки авторът

Събранието за учредяването 

на секция „Инженерна 

инфраструктура” се проведе в 

залата на НКСВ в централната 

офис сграда на КСБ
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Екип КСБ,
Таня Бъчварова,
ръководител проект  
„Мониторинг на 
обществените 
поръчки“

Настоящият монито-
ринг съдържа данни, на база-
та на които се очертават 
условията, влияещи нега-
тивно върху конкуренцията 
при обществените поръчки 
в отрасъл „Строителство“ 
през април 2014 г. Посочват 
се тенденциите при търго-
вете в сектора и е направен 
сравнителен анализ с пред-
ходния месец. Мониторин-
гът включва общ преглед на 
критериите за възлагане на 
поръчките.

Обявените обществени 
поръчки  за април са общо 
355 бр.  на стойност 418 
млн. лв. Броят им е с 8,7% 
по-малко, но стойността 
е със 17,1% повече спрямо 
март. Поръчките  с обявена  
прогнозна стойност  през 
април са 292 бр. за 418 млн. 
лв., или 82,3% от търговете. 
Прогнозната стойност се е 
повишила със 17,1% в сравне-
ние с предходния месец. По-
ръчките без обявена стой-
ност   са 63 бр., или 17,7% от 
общо обявените. Те са с 6% 
по-малко от март. 

Обявени поръчки по вид на 

строителството

Инженерна инфра-
структура - 125  бр. общест-
вени поръчки, или 35,2% от 
обявените през април, на 
стойност 192 млн. лв. Тен-
денцията е спад със 17,2% 
на броя на обявените поръч-
ки в сравнение с пред ходния 
месец. Стойността е с 3,2% 
повече.

ВиК  инфраструктура  -  
25 бр. обявени обществени 
поръчки, или 7%. Наблюдава 
се спад от 24,2% в сравнение 
с предходния месец на 2014 г. 
Стойността  на поръчките, 
обявени за април, възлиза на 
50 млн. лв. Запазват се нива-
та от март.

Сградно строител-
ство - 68 бр. обявени об-
ществени поръчки, или 
19,2%, с обща прогнозна 
стойност  92 млн. лв. Броят 
им е с 11,5% по-голям в срав-
нение с предходния месец, а 
стойността – с 26% по-ви-
сока.

Енергийна инфраструк-
тура –  23 бр. обявени об-
ществени поръчки, или 6,5%, 
с прогнозна стойност 55 
млн. лв. Броят им е с 11,5% 
по-малък спрямо март, стой-
ността нараства с 48,6%.

Проектиране и надзор  
- 114 бр. обявени общест-
вени поръчки,   или 32,1%, с 
обща прогнозна стойност  
29 млн. лв. Броят намалява с 
3,4%  в сравнение с предход-
ния месец, а стойността 
нараства със 163,6% , или 18 
млн. лв. спрямо март.

 Тенденция при броя 
обявени обществени поръч-
ки

Инженерно строител-
ство  - спад със 17,2% на 
броя обявени обществени 
поръчки в сравнение с пред-

ходния месец.   
ВиК строителство  - 

спад с 24,2%.
Сградното  строител-

ство  - ръст с 11,5%. 
Енергийната инфра-

структура - спад с 11,5%.
Проектиране и надзор 

- спад с 3,4%.      
 Тенденция при обяве-

ната прогнозна стойност
Инженерно строител-

ство  - ръст с 3,2%.                                                   
ВиК инфраструктура – 

запазват се нивата в срав-
нение с предходния месец.

Сградно строител-
ство  - ръст с 26%.               

Енергийна инфраструк-
тура - ръст с 48,6%.           

Проектиране и надзор - 
ръст  със 163,6% (18 млн. лв.).  

Обявени обществени 

поръчки по строителни  

сектори

 Обявените общест-
вени поръчки през април в 
сектор „Инженерна  инфра-
структура“ са 125 бр., или 
35,2% от всички за месеца. 
По-малко са от предходния 
месец с 29 бр., или със 17,2%.  

Изграждане, рекон-
струкция и ремонт на пътна 
и жп инфраструктура - 64%  
от обявените обществени 
поръчки в сектора. По-мал-
ко са с 29 бр., или 26,6% от 
март. 

Почистване и корекция 
на речни корита, отводня-
ване и увеличаване на про-
пускателната способност 
на реките, рехабилитация и 
поддръжка на пристанища – 
3,2% от поръчките в  секто-
ра. По-малко са с 4 бр. спрямо 
предходния месец.

Паметници на култура-
та, археологически разкопки 
- няма обявени  обществени 
поръчки за април, както и за 
март.

Сметища за битови и 
строителни отпадъци – 5,6% 
от обявените обществени 
поръчки в сектора. Повече са 
с 5 бр. в сравнение с  март.

Насипни работи - няма 

обявени поръчки, докато 
през март е имало 1 търг.

Ново строителство и 
реконструкция на паркове, 
детски площадки,  стадиони 
и зони за отдих  - 27,2% от 
обявените поръчки в сек-
тора. Повече са с 4 бр. от 
март.

Зимно поддържане и 
почистване на пътната мре-
жа - няма   обявени поръчки, 
докато през март е имало 
1 търг.

 Обявените общест-
вени поръчки в сектор ВиК 
са 25 бр., или 7% от търго-
вете през април. Те са с 8 бр., 
или 24,2% по-малко от март.

Ново строителство и 
ремонт на пречиствателни 
станции за битови и отпад-
ни води - 16% от обявените 
поръчки в сектора. Търгове-
те са с един повече спрямо 
март.

Ново строителство и 
ремонт на помпени станции 
- няма обявени  поръчки през 
април, както и през март.

Строителство и ре-
конструкция на водопровод-
ни мрежи и канализация - 80% 
от поръчките в сектора. Те 
са с 10 бр. по-малко от март.

Рехабилитация на ко-
лектори - няма обявени по-
ръчки през април, както и 
през март.

Строителство на ута-
ител и резервоари -  4% от 
поръчките в сектора, броят 
нараства спрямо март.  

Проект за воден цикъл  
-  няма обявени поръчки през 
април, както и през март.

Сондажни работи  -  
няма обявени поръчки през 
април, както и през март.

 Обявените общест-
вени поръчки  в сектор 
„Сградно строителство“  
през април са 61 бр., или 
15,7%  от търговете за ме-
сеца. Поръчките са с 31 бр. 
повече спрямо март.

Ново строителство – 
32,8% от обявените поръч-
ки  в сектора. Повече са с 8 
бр. в сравнение с предходния 
месец.

Реконструкция, ре-
монтни работи и др. видове 
строителни  дейности – 
67,2% от поръчките в секто-
ра. Повече са с 23 бр. спрямо 
март.

 Обявените общест-
вени поръчки в сектор „Енер-
гийна  инфраструктура“ през 
април са 23 бр., или 6,5% от 
търговете. Те са с  3 бр., или 
11,5% по-малко от март.

Мерки за енергийна 
ефективност – 43,5% от по-
ръчките в сектора. По-малко 
са с 3 бр. спрямо март.

Ремонт, реконструкция 
и монтажни работи – 56,5% 
от поръчките в сектора. За-
пазват се нивата от март.

 Обявените общест-
вени поръчки в сектор „Про-
ектиране и строителен над-
зор“ са 114 бр., или 32,1% от 
търговете през април. Те са 
с 4 бр., или 31,1% по-малко от 
март. 

Осигуряване на екс-
пертни и технически услуги, 
консултации, техническа 
помощ – 6,2%  от поръчките 
в сектора. Те са с 11 бр. по-
малко спрямо март.

Изготвяне на инвести-
ционен проект и авторски 
надзор  -  60,5%  от поръчки-
те в сектора. Повече са с 15 
бр. в сравнение с предходния 
месец.

Строителен надзор и 
изготвяне на паспорти за 
обекти  - 33,3% от поръчки-
те в сектора. С 2 бр. повече 
са спрямо март.

Критерий  „Възложител“

Обявените обществени 
поръчки през април 2014 г. 
от общините  са  271 бр. 
По-малко са с 15,8% в срав-
нение с предходния месец. 
Търговете в комуналния и 
обществен сектор са 12 бр., 
което е с 20% повече спрямо 
март. Болниците и учебните 
заведения са обявили 11 бр. 
обществени поръчки, което 
е с 6 повече от март. Минис-
терствата  и агенциите са 
обявили 51 обществени по-
ръчки, или с 21,4% повече. 
Другите обявени обществе-
ни  поръчки са 10 бр., с кое-
то се запазват нивата от 
март.

Критерий  

„Източник на финансиране“ 

Броят на финансираните 
по програми на ЕС обявени 
обществени поръчки е 110 
при 138 през март. Спадът 
е с 20,3%.

ОП „Транспорт“ – обяве-
ните поръчки са с 4 бр. по-
малко спрямо март.

ОП „Регионално  раз-
витие“ -  ръст със 70,6% в 
сравнение с  март.

ОП „Опазване на окол-
ната среда“ – ръст със 
166,7%, или 5 бр. в сравнение 
с предходния месец .

Програма за развитие 
на селските райони - ръст 
с 37% в сравнение  с обяве-
ните поръчки предходния 
месец.

ОП „Развитие на чо-
вешките ресурси” - запазва-
не на нивата в сравнение с 
предходния месец.

ОП „Конкурентоспосо-
бност“ – запазват се нивата 
от март.

Програма за Трансгра-
нично сътрудничество „Бъл-
гария – Румъния“ -  поръчки-
те са с 1 бр. повече от март.

Програма Европейско 
териториално сътрудни-
чество  „Гърция – България“  
- запазват се нивата  в срав-
нение с предходния месец.

Програма  JESSICA – 
обявена е една поръчка през 
април, за разлика от март, 
когато няма търгове.

Програма за развитие 
на сектор „Рибарство“ -  обя-
вените поръчки са с една по-
вече през април.

Норвежки финансов ме-
ханизъм - запазване на нива-
та в сравнение с предходния 
месец. 

Агенция за хора с ув-
реждания към МТСП –  няма 
поръчки през април, както и 
през март.

Проект „Социално 
включване“, ръководен от 
Министерството на тру-
да и социалната политика 
(МТСП) - няма поръчки през 
април, както и през март.

Програма „Красива Бъл-
гария“ – поръчките са с една 
по-малко спрямо март.

Европейски бежански 
фонд –  запазват се нивата 
в сравнение с предходния 
месец.

Доверителен екофонд – 
запазване на нивата в срав-
нение с предходния  месец. 

ПУДООС  - поръчките 
са с 3 бр. по-малко в сравне-
ние с предходния месец.

Държавен бюджет - 
спад  на обявените общест-
вени поръчки с 2,4% 

Фактори  

за несигурна среда

Често срещани необос-
новани прекомерни изисква-
ния в критериите за подбор 
на изпълнителите на об-
ществените поръчки през 
април  2014 г. са:

Критерии, водещи до су-
бективизъм по отношение 

на показатели  като мето-
дология, концепция, план за 
работа, промяна в последо-
вателността на техноло-
гичните процеси и оценка на 
риска. Срещат се и преко-
мерни изисквания за размера 
на приходите за последните 
години и за финансовите 
възможности на кандидата. 
Липсват условия за регис-
трация в ЦПРС. Прекомерни 
изисквания за гаранционни 
срокове.

Условия, влияещи негатив-

но върху конкуренцията

Констатациите на екс-
пертната група към КСБ, 
изпълняваща  мониторинг 
на условията, влияещи нега-
тивно върху системите за 
възлагане на обществените 
поръчки в България, е:

В рамките на анализа за 
април 2014 г. допуснатите 
нарушения и ограничителни-
те критерии, водещи до су-
бективни решения и поста-
вяне на бариери, са в 7 бр. 
обществени поръчки. Те са 
с 4 по-малко от предходния 
месец.

Инженерна инфра-
структура и ВиК – в 5 бр. 
обявени обществени поръч-
ки са допуснати условия, 
влияещи негативно върху 
конкуренцията. Те са с 2 бр. 
по-малко от търговете с на-
рушения в сегментите през 
март.

Сградно строител-
ство  - няма допуснати не-
съответствия през април, 
както и през март.

Енергийна инфраструк-
тура - няма допуснати несъ-
ответствия през април, как-
то и през март.

Проектиране и строи-
телен надзор -  в 2 бр. обя-
вени обществени поръчки са 
регистрирани несъответ-
ствия, нивата нарастват 
спрямо предходния месец.

Регистрирани  

несъответствия

Поръчка № 00039-2014-

0008,

възложител община Пав-
ликени  - Основен ремонт на 
общински пътища на тери-
торията  на община Павли-
кени.

Цитат: „Критерий за 
оценка на офертите - иконо-
мически най-изгодна оферта 
при посочените по-долу пока-
затели:

Показател: Техническа 
обосновка; тежест: 25

Показател: Ръчно из-
кърпване на асфалтовата 
настилка чрез обрязване,  

С
ни

м
ки

 Д
ен

ис
 Б

уч
ел



13СТРОИТЕЛКСБ - АНАЛИЗИпетък, 27 юни 2014

почистване и запълване с 
плътен асфалтобетон със 
средна дебелина 5 см - цена 
за 1 кв. м без ДДС; те-
жест: 15

Показател: Фрезоване на 
отделни участъци (ивици) 
от асфалтовата настилка 
и полагане еднопластово на 
плътен асфалтобетон със 
средна дебелина на асфал-
та 4 см – цена за 1 кв. м без 
ДДС; тежест: 15

Показател: Машинно по-
лагане на плътна асфалтова 
смес със средна дебелина на 
асфалта 4 см върху готова 
основа - цена на 1 кв. м без 
ДДС; тежест: 20

Показател: Полагане на 
хоризонтална (осова) път-
на маркировка (акрилатна) 
цена на 1 кв. м без ДДС; те-
жест: 5

Показател: Направа на 
тръбен водосток ф1000 с 
дължина 8,00 м по типов про-
ект на АПИ - цена в лв. без 
ДДС; тежест: 10

Показател: Гаранционен 
срок в години ; тежест: 10

Коментар: Изискването 
за най-ниски цени на отделни-
те операции от рехабилита-
ционния процес е еквивалент-
но, ако беше посочен един 
показател - най-ниска цена.

Поръчка № 01981-2014-

0005, 
възложител Министер-

ство на младежта и спорта, 
област София – изграждане 
и ремонт на многофункцио-
нални спортни площадки в 
общинските центрове и по-
крити плувни басейни в тях.

Цитат:

„Критерий за възлагане 
- икономически най-изгодна 
оферта, с оглед на посоче-
ните по-долу критерии:

Показател: Предложена 
обща стойност за изпълне-
ние на обекта; тежест: 50

Показател: Срок в месе-
ци за изпълнение на общест-
вената поръчка; тежест: 15

Показател: Оценка на 
техническото предложение 
по показатели: Предложение 
за технология и организация 
изпълнението на строител-
ството - 20; Предложение за 
организация на ръководство-
то на обекта и мерки по 
управление на качеството, 
опазване на околната среда 
и осигуряване на безопасни 
и здравословни условия на 
труд - 8; Планиране изпъл-
нението на обекта - 7; те-
жест: 35“.

Коментар: Показателят  
„планиране изпълнението на 
обекта - 7; тежест: 35, не 
е формулиран компетентно. 
Обикновено към всеки обект 
се изготвя план-график, в 
който  има срокове за изпъл-
нение, последователност на 
операциите, заети екипи и 
механизация; има мрежови 
графици, график на работна-
та ръка, както и за механи-
зация. Не става ясно какво е 
включено в този критерий.

Поръчка № 00777-2014-

0004,

възложител община Ко-
чериново, по ПРСР 

Изграждане на противо-
пожарна кула с. Пастра, об-
щина Рила.

Цитат:

„Минимални изисквания: 
Участникът трябва успеш-
но да е изпълнил 2 договора 
за строителство на обек-
ти, сходни с предмета на 
поръчката за последните 
5 години назад, считано от 
крайния срок за подаване на 
офертите. За сходни с обек-
та на поръчката се прием-
ат договори за изграждане 
на противопожарни кули и 
съоръжения. При участие 
на обединения, които не са 
юридически лица, критери-
ите за подбор се прилагат 
към обединението участ-
ник, а не към всяко от лица-
та, включени в него. Кога-
то участникът предвижда 
участие на подизпълнители, 
минималните изисквания се 
прилагат съобразно вида и 
дела на участие на подизпъл-
нителите. б) Удостоверение 
за вписване в Централния 
професионален регистър на 
строителя за обекти първа 
група, трета категория, или 
доказателство за регис-
трация в някой от профе-
сионалните или търговски 
регистри на строителите 
на държавата, в която е ус-
тановен, или декларация или 
удостоверение за наличието 
на такава регистрация от 
компетентните органи съ-
гласно националния му закон. 
При участие на обединения, 
които не са юридически лица, 
изискването за регистра-
ция се отнася за всяко от 
лицата, което ще извършва 
строителни дейности, съо-
бразно разпределението на 
участието на лицата при 
изпълнение на дейностите, 
предвидено в договора за 
създаване на обединението.“

Коментар: Прави впе-
чатление, че няма изисквания 
към екипа за изпълнение на 
обекта. От заглавието на 
обществената поръчка се 
разбира кула за охрана при 
пожар, а в същност това е 
наблюдателна кула. Непъл-
на документация и  недос-
татъчно ясно формулирана 
задача. 

Поръчка  № 00044-2014-

0034,

възложител Агенция 
„Пътна инфраструктура“ 
(АПИ), област София

Определяне на изпълни-
тел за обект Проект „Тран-
зитни пътища“ - V лот 23 Б - 
Участък 1 Рехабилитация на 
път II -62  Дупница – Самоков 
от км 42+263 до км 78+633; 
Участък 2 – Проектиране и 
рехабилитация на път III 181 
– Ковачевци -  Поповяне от 
км 26+792  до км 33+650, път  
Рельово – Алино - път III-181“ 
от км 9+390 до км 13+450, 
път III-6205 Клисура -  Само-
ков - Белчински  бани - път III-
627 от км 0+000 до км 5+100; 
Участък 3 – Проектиране и 
рехабилитация на път 1-6 
Кюстендил – Перник от км 
34+385 до км 44 +303 .10“

Цитат: „Критерий за 
възлагане - икономически 
най-изгодна оферта, с оглед 
на посочените по-долу кри-
терии:

Показател: „Предложена 
цена“ (остойностена Обоб-
щената офертната коли-

чествена сметка (ООКС) 
с включени непредвидени 
разходи, без Провизорните 
суми) за изпълнение на дого-
вора/ДС, Евро без ДДС; те-
жест: 40

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

Коментар: Критерият 
„Вътрешен баланс на единич-
ните цени“; тежест: 60, чес-
то се появява в условията за 
провеждане на процедури на 
АПИ. По същество вероятно 
на възложителя (АПИ) е ясно 
какво означава това, как се 
оценява и как се образува. Но 
при  участие на непостоянно 
кандидатстващите  в тези 
процедури фирми – например 
чужди компании, може да се 
получи неточност при офе-
рентите. По този критерий 
е нужна повече яснота.

Поръчка № 00017-2014-

0005,

възложител община Бер-
ковица, по ОПОС 

Проектиране и строи-
телство на ПСОВ и стро-
ителство на ВиК  мрежа, 
Берковица

Цитат: „Всеки участ-
ник трябва да разполага със 
собствен/нает квалифици-
ран персонал за изпълнение 
на поръчката. Специалисти-
те, които ще участват при 
изпълнение на поръчката, 
трябва да отговарят на 
минималните изисквания на 
възложителя, както следва: 
Ръководителят на проекта 
– да има висше образование 

(или еквивалентно), минимум 
10 години професионален 
опит в строителството и 
опит в управление/коорди-
ниране на инвестиционни ин-
фраструктурни проекти или 
на етапи от тях. Технически 
ръководители – да имат ми-
нимум завършено образова-
ние съгласно изискванията 
на чл. 163а на ЗУТ и минимум 
3 години опит като техниче-
ски ръководители на строи-
телен обект. Координатор 
по безопасност и здраве в 
строителството – да има 
валидно удостоверение „Ко-
ординатор по безопасност и 
здраве в строителството” 
или еквивалентен документ, 
удостоверяващ правото на 
участниците да извършват 
такава дейност, издаден от 
компетентен орган на дър-
жава - членка на Европейския 
съюз, или на друга държава - 
страна по Споразумението 
за Европейското икономи-
ческо пространство и ми-
нимум 3 година опит като 
координатор на строителни 
обекти по ЗБУТ. Отговорник 
за контрола на качеството 
- да има валидно удостове-
рение и минимум 3 година 
опит в осъществяването 
на контрола на качеството 
при изпълнение на строител-
ството.

Ръководителят на про-
екта, техническите ръко-
водители, отговорникът 
за контрол по качеството 
и координаторът по безо-
пасност и здраве не могат 
да бъдат едно и също лице! 

Главен проектант - да има 
висше образование (или ек-
вивалентно), минимум 10 
години професионален опит 
в проектирането и опит в 
проектирането на инфра-
структурни инвестицион-
ни проекти. Проектанти с 
пълна проектантска пра-
воспособност за 2014 г. по 
следните части на проек-
та: - архитект; - строите-
лен инженер промишлено и 
гражданско строителство 
или строителство на сгра-
ди и съоръжения; - инженер 
по водоснабдяване и кана-
лизация; - електроинженер; 
- геодезист; - други по пре-
ценка на участника Участ-
никът трябва да притежава 
Сертификат ISO 9001:2008 
за управление на качество-
то или еквивалентен серти-
фикати, издадени от органи, 
установени в други държави 
членки, както и други дока-
зателства за еквивалент-
ни мерки за осигуряване на 
качеството или за опазване 
на околната сред; Обхва-
тът на сертификацията 
следва да отговаря на пред-
мета на поръчката. Участ-
никът трябва да притежа-
ва валидно удостоверение 
за вписване в Централния 
професионален регистър 
на строителя, издадено съ-
гласно Закона за камарата 
на строителите, обн. ДВ, 
бр.108/29.12.2008 г. и Пра-
вилника за реда за вписва-
не и водене на Централния 
професионален регистър 
на строителя, обн. ДВ, 
бр.65/10.08.2007 г. за чет-
върта група строежи от 
втора категория или друга 
еквивалентна регистрация 
за участник чуждестранно 
лице, съгласно законода-
телството в страната на 
участника, което да му поз-
волява извършване на стро-
ителните работи, предмет 
на настоящата поръчка. 

Коментар: Заданието 
раздел III 2.3. - минимални 
технически изисквания – два 
пъти е записано „ висше об-
разование или еквивалент-
но“. Труден е отговорът кое 
е еквивалент на висшето об-
разование. Изискванията са 
поставени некомпетентно. 
Прекомерни, необосновани 
изисквания по отношение  
на финансовите условия – 
гаранции за участие.

Поръчка № 00935-2014-

0009,

възложител община 
Стрелча,

Осъществяване на стро-
ителен надзор на обекта 
„Реконструкция на вътреш-
на водопроводна мрежа на с. 
Смилец, община  Стрелча – 
Етап 1“ 

Цитат:  „Прогнозна 
стойност без ДДС 9000 
BGN. Гаранцията за участие 
е в размер на 100 лв.“

Коментар: Гаранцията  
за участие съгласно ЗОП е 
не повече  от 1% от стой-
ността  на поръчката.

Поръчка № 00470-2014-

0004,

възложител община Чер-
ноочене,

Строителен надзор на 
обекти, финансирани по ПИП 
„Растеж и устойчиво разви-
тие на  регионите“ с  четири 
обособени позиции. 

Цитат: „Общо количе-
ство или обем. 

Прогнозна стойност на 
поръчката: - Обособена по-
зиция 1: Строителен надзор 
на обект: „Рехабилитация 
на път KRZ1433 /I-5/, Чер-
ноочене - Свободиново - с. 
Черноочене - община Кър-
джали (Севдалина – Чилик) 
I-5/ (I фаза) - до 53 000,00 
(петдесет и три хиляди) лв. 
без ДДС. - Обособена пози-
ция 2: Строителен надзор 
на обект: Местен път Ново 
селище – Бакалите – яз. „Бо-
ровица” - до 9000,00 (девет 
хиляди) лв. без ДДС. - Обо-
собена позиция 3: Стро-
ителен надзор на обект: 
Рехабилитация на път KRZ 
1432 (Черноочене – Житни-
ца – Дядовско – Каняк) и път 
KRZ 1434 (/KRZ 1433 Черноо-
чене – Севдалина/ - Бели вир 
– Каняк/ KRZ 1432/) (I фаза) 
- до 80 000,00 (осемдесет 
хиляди) лв. без ДДС. - Обосо-
бена позиция 4: Строителен 
надзор на обект: „Канализа-
ция на с. Черноочене – Горна 
махала” – до 25 000,00 (два-
десет и пет хиляди) лв. без 
ДДС.

Гаранцията за участие 
е задължителна за всеки 
участник и е в размер на: 
За обособена позиция 1: 
Строителен надзор на 
обект  „Рехабилитация на 
път KRZ2433/1-5/ Чернооче-
не – Свободиново - община  
Кърджали (Севдалина Чи-
флик 1-5) ( I фаза) – 1000 лв. 
без ДДС. За обособена пози-
ция 2: Строителен надзор на 
обект: Местен път Ново се-
лище - яз. „Боровица“ 500 лв. 
без ДДС .

За обособена позиция 3: 
Строителен надзор на 
обект „Рехабилитация на 
път KRZ1432/Черноочене - 
Житница – Дядовско - Каняк/ 
и път KRZ 1434 (KRZ 1433) 
Черноочене - Севдалина/Бели 
вир - Каняк/ KRZ 1432/ I фаза 
1500 лв. без ДДС 

 За последната пози-
ция 4: Строителен надзор на 
обект „Канализация на село 
Черноочене - Горна  махала“ 
800 лв. без ДДС.“

Коментар: Гаранцията 
за участие съгласно ЗОП е 
не повече от 1% от стой-
ността на поръчката.
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Десислава Бакърджиева

Лот 2 на автомаги-
страла „Струма” от Дуп-
ница до Благоевград ще 
бъде готов през март 
2015 г. Графикът се спаз-
ва, работи се във всички 
участъци на обекта и към 
момента физическото 
изпълнение е надхвърлило 
20%. Усилено се извърш-
ват дейности по големи-
те съоръжения. Полага се 
основа от трошен камък 
на пътен възел Бобоше-
во. Успоредно със стро-
ителството продължа-
ват и археологическите 
проучвания. Това стана 
ясно от съвместната 
инспекция на министъра 
на регионалното разви-
тие Десислава Терзиева 
и министъра на транс-
порта, информационните 
технологии и съобщени-
ята Данаил Папазов. Те 
провериха напредъка по 
проекта заедно с предсе-
дателя на Управителния 
съвет на Агенция „Път-
на инфраструктура” инж. 
Стефан Чайков и зам.-ми-
нистъра на транспорта, 
информационните техно-
логии и съобщенията Пе-
тър Киров. Бяха посетени 
строителните площадки 
при п.в. Бобошево, до село 
Мурсалево, и тунелът при 
гара Кочериново, както и 
три археологически обек-
та в зоната на магистра-
лата.

Лот 2 на АМ „Струма” 
се изпълнява по Опера-
тивна програма „Транс-
порт”. Обектът е с дъл-
жина 37,48 км и попада на 
територията на области-

те Кюстендил и Благоев-
град. Отсечката е от км. 
322+000 – около 1 км севе-
розападно от с. Блатино, и 
завършва около 400 м след 
пътен възел Благоевград – 
пресичането с път III-106. 
Трасето започва с обход 
на Дупница, западно от 
съществуващия път Е79, 
пресича р. Джерман южно 
от Дупница и продължа-
ва в ивицата между нея 
и съществуващата же-
лезопътна линия. Предви-
дено е и изграждането на 
4 пътни възела: Дупница-
юг (с път II-62), Бобошево 
(с път III-104), Кочериново 
и Благоевград (с път III-
106). Проектът включва 

още строителството на 
два тунела с дължина до 
500 м на територията на 
област Кюстендил. Ще 
бъдат изградени и шумо-
защитни прегради в насе-
лените участъци, както и 
селскостопански подлези 
и надлези.

О б с л е д в а н е т о  н а 
министрите на регио-
налното развитие и на 
транспорта установи, че 
проектът се развива по 
план. „Имаме уверението 
на изпълнителя, че двата 
участъка ще бъдат гото-
ви в срок. „Работим коор-
динирано с археолозите. 
Това е много важно, за да 
завършим лот 2 навреме. 

Имаме уверението им, че 
разкопките няма да попре-
чат на изграждането на 
магистралата”, заяви ми-
нистър Терзиева. Тя допъл-
ни, че проучванията може 
да причинят известно за-
бавяне на строителство-
то, но няма предпоставки 
те да станат причина за 
промяна на трасето на 
АМ „Струма”.

В обхвата на лот 2 
попадат 14 археологиче-
ски обекта. До момента 
спасителните дейнос-
ти са приключили в 3 от 
тях. Очаква се работата 
по находките край Бобо-
шево да завърши до 6 – 7 
юли. Най-дълго време ще 

Строителството на Западната дъга на Софий-
ския околовръстен път ще се забави. Обектът няма 
да приключи в срок заради пропуснат надлез, незавър-
шени отчуждителни процедури и липсващи инженер-
ни мрежи в проекта. Това съобщи председателят на 
Агенция „Пътна инфраструктура” (АПИ) инж. Стефан 
Чайков пред журналисти.

„Обектът се изгражда повече от година, но от-
чуждителните дейности все още не са приключили. 
Водят се съдебни дела със собственици на земи в 
участъка, започващ от началото на АМ „Люлин” до 
р. Какач. Освен това има искане от Столичната об-
щина за изграждане на връзка между жк „Люлин” и кв. 
„Филиповци”, каза инж. Чайков. 

По неясни причини надлезът е пропуснат в тех-
ническия проект. „Работи се по добавяне на съоръ-
жението. Няма как да пуснем Западната дъга, без да 
сме осигурили връзка, защото така ще откъснем кв. 
„Филиповци” от останалата част на София”, допълни 
председателя на АПИ. По думите му, след като се 
представи проектът за надлеза и се решат пробле-
мите с инженерните мрежи, ще стане ясно с колко 
ще се забави изграждането на обекта.

Проблемите с отчуждителните процедури про-
дължават и при Северната скоростна тангента на 
София, но от АПИ водят преговори със собственици-
те на земи. По план строителството трябва да за-
почне през септември и да бъде изпълнено в рамките 
на ОП „Регионално развитие 2007 – 2013”.

Обновяването на железопътната гара в Пазар-
джик ще приключи на 15 септември. Това констатира 
проверка на министъра на транспорта, информацион-
ните технологии и съобщенията Данаил Папазов. Той 
инспектира изпълнението на рехабилитацията на га-
рата и трите участъка от проекта за модернизация 
на жп линията Септември – Пловдив. Двата обекта 
се изпълняват по Оперативна програма „Транспорт” 
(ОПТ). В рехабилитацията на приемното здание на 
гарата ще бъдат инвестирани над 3,5 млн. лв., а в 
отсечката Септември – Пловдив – около 630 млн. лв.

При посещението си на гара Пазарджик министър 
Папазов беше уверен от изпълнителите, че строи-
телството се изпълнява по план. Усилено се спазва и 
графикът за трите отсечки по проекта за жп линия-
та Септември – Пловдив. Към момента по позиция 1, 
обхващаща участъка Септември – Пазарджик, е по-
строен временен железен път в междугарието Сеп-
тември – Званичево и железен мост на км. 106+700. 
Извършват се демонтажни дейности по контакт-
ната мрежа и железния път по трасето. По пози-
ция 2 – от Пазарджик до Стамболийски, се изгребва 
съществуващият баласт. Очаква се тези дейности 
да приключват в края на юни и да започне изгражда-
нето на трасето. Най-голям физически напредък е 
установен на позиция 3 (Стамболийски – Пловдив). 
Там са положени около 4,5 км железен път, което е 
около половината от трасето в едната посока на 
движение. Очакванията на изпълнителя са до 15 юли 
да бъдат положени общо около 8,2 км железен път, 
както и стълбовете на контактната мрежа. Работи 
се и по рехабилитацията на моста над р. Въча.

Размерът на щетите по пътната инфраструктура в 
засегнатите райони след наводненията все още не е ясен. 
Експерти от Агенция „Пътна инфраструктура” (АПИ) ин-
спектират републиканската мрежа в областите Добрич, 
Габрово и Велико Търново, за да установят състоянието й. 
По наблюдения на министъра на транспорта, информацион-
ните технологии и съобщенията Данаил Папазов, който се 
включи в спасителни акции във варненския кв. „Аспарухово”, 
щетите по инфраструктурата ще са огромни. „Пътната 
настилка в частта от централната улица в кв. „Аспарухо-
во” до морето е отнесена. Има и засегнати жп трасета. 
Почти цялата жп линия от Езерово до Варна беше навод-
нена, но тя вече е в експлоатация”, уточни министърът.

Според министъра на регионалното развитие Десис-
лава Терзиева средства могат да се търсят в няколко на-
правления. „Обсъждаме източници, от които може да се 
осигури финансиране. Има доста възможности, като Фонд 
„Солидарност” на ЕС, Оперативна програма „Регионално 
развитие” и държавния бюджет”, посочи Терзиева. По ду-
мите й в района на Варна няма проблеми със свлачищата. 
„Необходимо е да се разработи специална програма за свла-
чищата. През настоящия програмен период дейностите 
за превенцията на риска, както и тези по почистване на 
реки и дерета, ще се финансират по Оперативна програ-
ма „Околна среда” (ОПОС). Мерките за свлачищата бяха 
залегнали и в ОП „Региони в растеж 2014 – 2020”, но по 
настояване на ЕК средствата бяха пренасочени в ОПОС”, 
коментира министърът.

отнемат разкопките при 
неолитното селището 
край Мурсалево. То е от 
ранния неолит и се прос-
тира върху 16 дка. Било е 
открито през 20-те годи-
ни на миналия век и досе-
га не е проучвано. Въпреки 
че на този обект работи 
екип от 100 специалисти, 
дейностите няма да при-
ключат до края на август, 
както първоначално се  
очакваше.

След инспекцията ми-
нистър Данаил Папазов 
съобщи, че няма забавяне 
в плащанията към изпъл-
нителите. Договорът за 
проектиране и строител-
ство е сключен с консор-
циум „Струма – лот 2”, в 
който участват „Импре-
за” АД, „ГБС Инфраструк-
турно строителство” 
АД и „Пътстрой – 92” АД. 
Стойността на контрак-
та е 358,7 млн. лв. „Една 
пета от строителните 
работи между Дупница и 

Благоевград е завършена. 
Разплащането за тях е в 
същия обем и се прави без 
закъснение”, посочи Папа-
зов.

По време на посеще-
нието на обекта Десис-
лава Терзиева съобщи 
още, че срокът на дого-
вора за строителство 
на лот 4 от АМ „Струма” 
е удължен. Отсечката 
между Сандански и ГКПП 
Кулата – Промахон тряб-
ва да бъде готова през 
октомври 2014 г. „В края 
на лятото ще започнат 
обществените поръчки 
за инженеринг на двата 
пътни участъка на лот 3 
от магистралата. В мо-
мента се проектира идей-
ното трасе и се подготвя 
тръжната документация. 
Тунелът при Кресна е на 
етап идеен проект и той 
трябва да бъде готов в 
средата на юни следва-
щата година”, обясни ми-
нистър Терзиева.

Снимки в. „Строител“

Министърът на региналното развитие Десислава Терзиева и на транспорта Данил Папазов 

и председателят на АПИ инж. Стефан Чайков провериха строителството на лот 2 на АМ 

„Струма“, след което отпътуваха за Банско, където се включиха във форум на пътната агенция
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АПИ и Световната банка ще работят за развитието на републиканската мрежа

Емил Христов

„Между 70 и 150 млн. лв. 
годишно трябва да инвес-
тира държавата в рехаби-
литация на второкласни 
и третокласни пътища.” 
Това каза министърът на 
регионалното развитие 
Десислава Терзиева при 
откриването на работна 
среща за представяне на 
стратегическия бизнес 
план на Агенция „Пътна 
инфраструктура“ (АПИ), 
разработен съвместно от 
експерти на АПИ и Светов-
ната банка (СБ). Той беше 
презентиран в рамките на 
форум на тема „България: 
Партньорство за по-свет-
ло европейско бъдеще”, ор-
ганизиран от АПИ.

В него участваха още 
министърът на информа-
ционните технологии и 
съобщенията Данаил Па-
пазов, председателят на 
Управителния съвет на 
АПИ инж. Стефан Чайков, 
постоянният представи-
тел на Световната банка 
за България Маркус Репник, 
съветници и експерти от 
EК, СБ, Европейската ин-
вестиционна банка, Ев-
ропейската банка за въз-
становяване и развитие и 
държавната администра-
ция.

По думите на Терзиева 
партньорството между 
Министерството на реги-
оналното развитие и Све-
товната банка е ключово, 
сътрудничеството на ве-
домството с нея е изклю-
чително ползотворно през 
годините и резултатите 
от него са факт. Терзиева 
заяви, че анализът и оп-
итът на експертите от 
международната финансо-
ва институция са сериозна 

опора на пътния сектор, в 
подкрепа на стремежа на 
страната ни да повиши 
ефективността и устой-
чивостта на републикан-
ската мрежа, както и за 
усвояването на средства-
та от европейските фон-
дове за инфраструктура. 
По време на форума минис-
търът изтъкна и ефектив-
ността на Агенция „Пътна 
инфраструктура”, както и 
резултатите, които екс-
пертите на агенцията от-
белязват в подобряването 
на пътищата и на умени-
ята на администрацията.

Десислава Терзиева, министър  
на регионалното развитие: 

Ще инвестираме близо 14 млн. лв. по ПИП „Растеж и устойчи-
во развитие на регионите“ в района на Благоевград. Това каза на 
нарочен брифинг пред журналисти министърът на регионалното 
развитие Десислава Терзиева. Средствата ще бъдат отделени за 
39 обекта в областта. От тях около 5 млн. лв. са за подобряване на 
общинската пътна инфраструктура. Терзиева коментира също, че 
МРР ще отдели и 2 млн. лв., с които да подпомогне водната страте-
гия в област Благоевград. „С малко средства се стремим да подо-
брим водоснабдяването на населени места, които с години са имали 
режим на водата. Смело мога да твърдя, че политиката, която аз си 
начертах като министър, в момента се реализира”, допълни Терзиева.

„Политиката, която 
МРР провежда, е насочена 
към продължаване на ак-
тивната работа по подго-
товката и изграждането 
на основните магистрал-
ни участъци в страната, 
от една страна, и от дру-
га – към стартирането на 
дейности по превантивен 
ремонт и рехабилитация на 

по-малките пътища”, каза  
Терзиева и съобщи, че до 
края на годината се пред-
вижда да бъдат пуснати в 
експлоатация нови близо 
90 км магистрали, които 
ще облекчат трафика в 
редица невралгични точки 
на страната.

Като акцент в инфра-
структурната политика 
на правителството ми-
нистърът очерта осигу-
рените от държавата над 
50 млн. лв. по Публичната 
инвестиционна програма 
„Растеж и устойчиво раз-
витие на регионите“ за 
ремонт на над 270 км вто-
рокласни и третокласни 
пътни участъци и програ-
ма „Транзитни пътища V“, 
по която тази година про-
дължава рехабилитацията 
на около 500 км републикан-
ски пътища. По Оператив-
на програма „Регионално 
развитие 2007 – 2013 г.”  
през следващите месеци 
ще завърши и ремонтът на 
около 100 км пътища втори 
и трети клас.

„Започнатата от наше-
то правителство полити-
ка за ремонт на по-малки-
те пътища дава конкретни 
резултати. Това трябва да 
бъде устойчива и последо-
вателна държавна полити-
ка и в бъдеще”, коментира 
Терзиева.

След  това думата 
взе председателят на УС 
на АПИ инж. Стефан Чай-
ков, който направи кратка 
презентация на резулта-

тите от сътрудничест-
вото между агенцията и 
Световната банка. „Меж-
дународната финансова ин-
ституция е консултант на 
държавната пътна админи-
страция при изготвянето 
на стратегически доку-
менти, свързани с повиша-
ване на ефективността и 
устойчивото развитие на 
инфраструктурата, инсти-
туционалния капацитет и 
усвояването на средства-
та от европейските фон-
дове в сектора до 2020 г.“, 
бяха първите думи на инж. 
Чайков. Той представи 
стратегическите цели на 
агенцията за следващите 
години. От изказването 
му стана ясно, че АПИ ще 
се ангажира с развитие на 
устойчива пътна инфра-
структура, интегриране 
на националната в евро-
пейската мрежа, пови-
шаване безопасността и 
ефективно управление на 
сектора. 

Инж. Чайков посочи, че 
с изпълнението на целите 
ще се подобрят и развият 
трансграничните връзки 
на страната, ще се при-
влече международният 
транзитен трафик и ще се 
повиши конкурентоспосо-
бността на българската 
икономика. Според него 
инвестициите в проекти 
за поддържане и ремонт 
ще инжектират средства 
в региона и ще генерират 
създаването на нови ра-
ботни места.

Хосе Луис Иригойен, директор 
на сектор „Транспорт” в СБ:

 С 60% трябва да се увеличат инвестициите в транс-
порта. Това заяви по време на форум на тема „България: 
Партньорство за по-светло европейско бъдеще” Хосе Луис 
Иригойен, директор на сектор „Транспорт” в Световната 
банка.

По думите му инфраструктурата трябва да бъде по-
стабилна и здрава, за да издържа на резките промени на 
околната среда. За тази цел информационните технологии 
предлагат мерки, на които обществото трябва да реаги-
ра. „Автомобилният транспорт се развива много  бързо. 
Тук е необходимо да се създават работни места. Има на-
растващ натиск и за по-голяма отчетност при харченето 
на пари“, смята Иригойен. Той посочи, че глобализацията 
е довела до бърз ръст на БВП, но от друга страна и до 
финансовата криза от 2008 г. „Тя причини рецесии в много 
от страните и изисква целево насочени действия. Трябва 
да преосмислим как ще се подобри инфраструктурата и 
да разширим източниците на средства. Необходимо е да 
се дадат идеи как вложенията да носят незабавни ползи, и 
да създават стимули за по-добро приложение на същест-
вуващата база“, посочи още той.

Снимки авторът

Министрите на регионалното 

развитие Десислава 

Терзиева и на транспорта, 

информационните технологии 

и съобщенията Данаил Папазов 

с председателя на УС на АПИ 

инж. Стефан Чайков участваха 

във форум за представяне на 

стратегическия бизнес план 

на агенцията, разработен 

съвместно от експерти на 

пътната администрация и 

Световната банка

Министрите провериха и напредъка по двата тунела  

по трасето на лот от АМ „Струма“ Дупница – Благоевград. 

Единият е при с. Блатино, а другият – при кв. „Левски“  

в Кочериново
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СЪВМЕСТНА РУБРИКА НА В. „СТРОИТЕЛ” 

Г-н Веселинов, да за-

почнем с това, че общи-

на Попово се намира на 

отлично комуникационно 

място – близо до няколко 

областни града, до море-

то и до река Дунав. Какви 

са предимствата и не-

достатъците на това?

Действително поради 
своето положение община 
Попово винаги е била част 
от културния и духовния 
живот на българската 
държава. След Освобож-
дението градът бързо 
се оформя като търгов-
ски, административен и 
културен център и е бил 
една от 56-те околии. 
Географското положение 
спрямо главните инфра-
структурни коридори на 
страната е благоприятно 
и това е фактор, който би 
трябвало да оказва влия-
ние върху икономическото 
развитие на общината. 
Но съседните градове са 
областни центрове, там 
са съсредоточени адми-
нистративните услуги за 
бизнеса и голяма част от 
инвеститорите предпо-
читат да развиват дей-
ността си в близост до 
тях. Това за Попово озна-
чава по-малък брой заети 
лица и съответно мигра-
ция на квалифицирана ра-
ботна ръка към по-големи-
те градове. Постепенно, 
макар и бавно и много 
трудно, започна съживя-
ването на града в услови-
ята на един основен и все 
още нерешен проблем — 
липсата на достатъчно и 

добре заплатена работа. 

35 населени места и 

над 30 хил. жители – лес-

но ли е да си кмет на та-

кава община? 

Всъщност имаме един 
град и 34 села. По офици-
ални данни към 2013 г. по-
стоянното население на 
общината е 33 970 души, 
като от тях почти поло-
вината живеят в града. 
Интересното е, че имаме 
четири големи села с на-
селение над 1000 души, а 
в други 6 броят на жите-
лите е под 100. Сами раз-
бирате, че и един човек да 
живее на село, той пак ще 
бъде грижа на общината. 
Отговаряме за снабдя-
ването с храна, за меди-
цински услуги, за добрата 
околна среда.

Всяко населено място 
има своите специфики, 
а за да си успешен кмет, 
трябва добре да познаваш 
проблемите на хората 
дори и в най-малкото село. 
Разбира се, не на последно 
място е комуникацията 
с колегите и кметските 
наместници. Мое и тяхно 
задължение е да работим 
ежедневно в услуга на хо-
рата, които са ни гласу-
вали доверие. Стараем 
се това да става не само 
по официални поводи, а да 
бъде ежедневна практика. 
Споменах официални по-
води и нека да отбележа, 
че този месец, на 10 юни, 
тържествено отбелязах-
ме празника на града. Той 
е обявен за такъв на 29 
декември 1998 г. На тази 
дата през 1883 г. с Кня-

жески указ № 426 по пред-
ложение на управляващия 
Министерството на въ-
трешните дела с. Попово 
се преименува в „градец 
Попово“. На този ден про-
веждаме и тържествена-
та сесия на Общинския 
съвет, на която се опре-
делят и награждават и 
почетните граждани на 
Попово.

Разкажете за общин-

ските проекти с евро-

пейско финансиране. Как 

те промениха визията на 

региона?

Община Попово актив-
но участва в разработва-
нето и осъществяването 
на проекти чрез европей-
ски програми, предпри-
съединителни фондове и 
други източници на фи-
нансиране. За периода 
2006 г. – 2013 г. на наша-
та територия успешно 
са реализирани 46 про-
екта на обща стойност 
75 497 270 лв. Средства-
та, усвоени по оператив-
ните програми, възлизат 
на 45 374 829 лв. и съста-
вляват 57% от реализира-
ните проекти. Най-голям 
дял от средствата са по 
ОП „Регионално развитие“ 
– 67,2% (30 499 695 лв.). 
Най-голям брой проекти 
са осъществени по ОП 
„Развитие на човешките 
ресурси“ – общо 8. Из-

разходваните средства 
за тях са 3 184 496 лв.,  
или 7%.

Това, което е направе-
но, и това, което се строи, 
е пред очите на всички. 
Налице са новите училища, 
детски градини, читали-
ща, детски кътове. Те са 
съобразени с нормите за 
енергийна ефективност. 
Особената ни гордост 
са десетките километри 
обновени междуселищни 
пътища. Налице са реха-
билитираната пешеходна 
зона в централната град-
ска част, реновираният 
парк,  облагородените 
квартали. Удовлетворен 
съм от изпълненото и в 
същото време осъзнавам 
колко работа ни предстои 
още, подчинена на основ-
ната цел, която аз и адми-
нистрацията сме си по-
ставили – да превръщаме 
ежедневно града и региона 
в едно все по-добро място 
за живеене.

Скоро навлизаме в 

новия програмен период. 

Какво ще се случи през 

него в общината? 

В настоящия момент в 
община Попово са в процес 
на реализация 21 проектни 
предложения, възлизащи на 
обща стойност близо 36 
млн. лв., по програмите 
от 2007 – 2013 г. За новия 
програмен период има-

ме проектна готовност,  
очакваме стартирането 
на оперативните програ-
ми. Радостен съм, че в ад-
министрацията работят 
много млади и мотивира-
ни хора, които натрупа-
ха опит в изготвянето и 
управлението на проекти. 

Разкажете повече за 

екологията – качествата 

на водата за пиене, пре-

чистването й... 

Обществена тайна 
беше, че вътрешната 
водопроводна мрежа на 
града и селата бе силно 
амортизирана вследствие 
земетресенията през 1977 
и 1984 г., като загубите 
достигаха 90%. С цел на-
маляване на течовете 
през последните няколко 
години водопроводната 
мрежа бе разделена. Обо-
собени са 9 самостоятел-
ни зони. От диспечерския 
пункт оператор наблюда-
ва всяка зона за количе-
ството и налягането на 
водата. При възникване на 
проблем затваря началния 
кран на зоната и сигна-
лизира аварийните групи 
за отстраняването му. В 
зоните с най-големи загу-
би периодично се подменя 
уличната мрежа заедно с 
водопроводните отклоне-
ния. Цялостно бе сменена 
вътрешната водопровод-
на система в зона „Мла-

 Георги Сотиров

Град Попово се простира амфите-
атрално по дължината на Поповска 
река, върху двата срещуположни хълма 
и в самата долина. Регионът има благо-
приятно географско разположение спря-
мо главните транспортни коридори на 
страната. Намира се в средата на 
триъгълник, затворен от първокласни-
те пътища от Велико Търново за Русе 
и оттам за Румъния, Варна – Шумен – 
Русе и от Велико Търново – Търговище 
– Шумен за Варна. Най-близката гра-
ница до града е северната – на 77 км, 
при Русе. Южно от Попово преминава 
жп линията София – Варна. Това е в ин-
фраструктурен план. 

В исторически след Освобождение-
то Попово изпреварва икономически ос-
таналите околни населени места главно 
благодарение на предприемчивия дух на 
новите заселници, дошли от Габровско, 
Великотърновско, Еленско, Дряновско, 
Тревненско и Горнооряховско. 

Най-голям подем настъпва след про-
карването на жп линията София – Вар-
на през 1899 г., което превръща града в 
първостепенен земеделски, търговски, 
а по-късно и икономически център за 
района. 

Днес населението на община Попово 
се препитава най-вече със селско сто-
панство и преработка на земеделски 
продукти, в държавните и общински-
те служби и фирми, както и в няколко-

Д-р Людмил Веселинов е роден през 1950 г. За-

вършва последователно Висшия стопански инсти-

тут в Пловдив като агроном-полевъд и Селско-

стопанската академия в София със специалност 

„Ветеринарна медицина“. От 17 октомври 1991 г. 

до сега е кмет на община Попово.

Кметът д-р Людмил Веселинов:

Сградата на общината
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дост” и 2/3 от трасетата 
в „Североизток” и „Север”. 
Предстоят и други рекон-
струкции. След зониране-
то и подмяната на най-
амортизираната част от 
водопроводната мрежа 
загубите на вода са нама-
лели с повече от 20%. 

Искам специално да 
подчертая, че нашата 
община приключи успеш-
но проект на стойност 
7 720 000 лв. Със средства-
та, предоставени по него, 
строителите подмениха 
водопроводите на повече 
от 28 улици в града, като в 
това число влизат и части 
от индустриалната зона 
на общинския център. Око-
ло 20 бяха и отсечките и 
зоните, където бе смене-
на канализацията. Общо по 
проекта бяха реновирани 
36 км водопроводни и кана-
лизационни съоръжения. 

Реализирали  сме  и 
проекти, финансирани от 
предприсъединителните 
фондове ФАР, ИСПА и СА-
ПАРД на обща стойност 
от 29 млн. лв. Значителен 
дял – над 80% от усвоени-
те средства по тях, са 
по проекта за събиране 
и преработване на от-
падните води в Попово. В 
неговите рамки е постро-
ена градска пречиства-
телна станция, за да се 
елиминира замърсяването 
на трансграничната река 
Дунав, а оттам – и на Чер-
но море. 

Завършихме успешно 
първия етап за подмяна на 
подземната инфраструк-
тура в града на стойност 
11 млн. лв. Предстои ни 
реализацията на втория 
етап – за още 28 млн. лв. 
Дано все пак политиче-
ските противоречия в 
държавата не попречат 
на местните власти – да 
си вършим работата и да 
няма повече спрени пари 
по ОП „Околна среда”. На-
дявам се, че през новия 
програмен период ще мо-
жем да кандидатстваме с 
ВиК проекти и за селата. 

Какво правите за ре-

новирането на сградите 

общинска собственост 

– училищата, детските 

градини, читалищата? 

Коментирайте енергий-

ната ефективност.

Това е много важен 
въпрос, с голямо значе-
ние за всекидневието на 
гражданите и най-вече за 
децата. За мое удовлет-
ворение като кмет това, 
което е сторено, е пред 
очите на всички. Налице 
са новите училища, дет-
ски градини, читалища, 
детски кътове. Изпъл-
нихме успешно проекта 
за ремонт, обновяване и 
енергийна ефективност 
на част от материална-
та база на образовател-
ната инфраструктура в 
общината, финансиран 
по Оперативна програма 
„Регионално развитие”. 
Стойността му бе близо 
5 млн. лв., с които 4 детски 
градини и 5 училища в об-
щината промениха основ-
но своя облик. Освен тази 
сума в последните години 
за ремонтни и строител-
ни дейности в училищата 
и детските градини на об-
щината бяха вложени още 
1 млн. и 282 хил. лв. при 
реализация на проекти, 
финансирани от Социално- 
инвестиционния фонд, от 
„Красива България“, както 
и със собствени средства 
на общината. Беше извър-
шено саниране на сграда-
та на гимназия „Христо 
Ботев”, на ЦДГ „Люляче” 
и „Слънце”. Строителите 

ремонтираха и детските 
градини на селата Глогин-
ка, Ковачевец и Зараево, 
училището в Зараево, 
както и физкултурния са-
лон на гимназията. Както 
виждате, един малък град 

живее интересно, напрег-
нато и – мога уверено да 
заявя – красиво. Ето още 
информация по темата: 
успешно реализирахме и 
проекта за саниране на 
детската ясла „Щастливо 

детство” в града на стой-
ност малко над 1 млн. лв.

Основна реконструк-
ция и модернизация из-
вършихме и на 8 храма на 
знанието и духовността, 
като най-голямата ни гор-
дост е читалище „Св. св. 
Кирил и Методий” в об-
щинския център. Общата 
стойност на този проект 
надхвърли 5 млн. лв., но 
днес сградата впечатля-
ва всички гости на града. 
Освен това за 200 хил. лв. 
обновихме и вътрешната 
конструкция на Дома на 
културата, художествени-
те занаяти, търговията и 
туризма.

Как развивате тури-

зма? Кажете повече за 

проекта „Исперих – Раз-

град – Попово: Път на 

древни култури и тради-

ции”.

Не сме спирали да тър-
сим начини за подобряване 
и доразвиване на инфра-
структурата, подкрепяща 
устойчивото развитие на 
културния и историческия 
туризъм в Попово. Проек-
тът, за който питате, е 
основан на природното, 
културното и историче-
ското наследство и раз-
нообразие в региона, като 
цели развитието на общия 
ни туристически продукт 
с другите две общини. 
Имаме какво да покажем 
– в края на миналата го-
дина официално открихме 
реновираната по ОП „Реги-
онално развитие” за близо 
5 млн. лв. късноантична 
крепост Ковачевско кале 
и вече посрещаме турис-
ти. Зданието се намира 
на около 7 км западно от 
центъра на Попово, в не-
посредствена близост до 
пътя за Бяла. 

Тя е построена между 

308 и 324 г. сл.Хр., по вре-
ме на съуправлението на 
императорите Лициний I 
и Константин I Велики, а 
зидовете на крепостната 
стена са с дебелина 3,2 м. 
Вътрешната територия 
обхваща малко над 40 дка. 
Укрепителната система е 
снабдена със 17 издадени 
пред стената кули, разпо-
ложени почти симетрично 
по цялата дължина. Ин-
тересен е православният 
църковен храм „Свети ар-
хангел Михаил” в Попово – 
един почти възрожденски 
комплекс, състоящ се от 
спретната бяла църква с 
красиви стенописи, кам-
банария, каменна ограда и 
тих приятен двор с лозни-
ци, чешма, цветя и паметни 
плочи на свещеници, кти-
тори и загинали руски вой-
ници през лятото на 1877 г.

Като често посещаван 
обект през последните го-
дини се наложи и цялост-
ният продукт на капанци-
те от с. Садина. Там по 
програма ФАР бе изграден 
Капански архитектурно-
етнографски комплекс. В 
него туристите се запоз-
нават отблизо с капанска-
та култура, опитват от 
местните ястия и участ-
ват в типичните за този 
район занаяти. Посетите-
лите имат възможност да 
избират между три марш-
рута, включващи посе-
щения на археологически, 
исторически и културни 
обекти. 

Мога още много да раз-
казвам за това, което ад-
министрацията и строи-
телните фирми направиха 
за днешния ден на нашата 
община, но и това е дос-
татъчно, за да се върне-
те отново и отново при 
нас. Знаем да посрещаме 
гости.

то частни шивашки и индустриални предприятия. 
През последните няколко години се правят опити за 
развитие и на туризма, използвайки благоприятно-
то разположение на града спрямо другите по-големи 
населени места, природните дадености на района и 
културното му богатство. 

По различни проекти, спечелени основно от об-
щината и от местни граждански организации, се 
извършват ремонти в централната част на града, в 
някои квартали, по улиците, работи се по водопрово-
да, канализацията и благоустройството на града и 
селата. През 2009 – 2010 г. в Попово влезе в експло-
атация и пречиствателна станция за отпадни води.

През пролетта на 2011 г. основно с европейски 
средства започна мащабен ремонт и подмяна на ин-
фраструктура в някои от кварталите на общинския 
център. Центърът на града

Читалището

Село Садина, 
Капанският 
архитектурно-етнографски 
комплекс

Санираната сграда на ОУ „Св. Кл. Охридски”

Ново строителство

Снимки авторът
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Страницата 
подготви 
Елица Илчева

„Интегрирани пътни 
системи“ АД, „Запрянови 
03“ ООД и „Протектор БГ“ 
ЕООД са трите строи-
телни дружества, които 
подадоха оферти в откри-
тата процедура за рекон-
струкция и модернизация 
на Зоологическата гради-
на в Пловдив. Финансира-
нето в размер на 4 млн. лв. 
ще е с общински сред-
ства, като през 2014 г. 
са предвидени 1 млн. лв., 
съобщи председателят 
на оценителната комисия 
инж. Димитър Кацарски – 
зам.-кмет на Пловдив. Кла-
сирането на кандидат-из-
пълнителите се извършва 
по 3 критерия: цена (40 
т.), срок за изпълнение 

(30 т.) и техническо пред-
ложение (30 т.).

Зоопаркът ще отгова-
ря на най-съвременните 
нормативни изисквания и 
ще разполага с 22 хабита-
та (обособени места за 
животни). Предвижда се 
четирикратно увеличение 
на територията му в парк 
„Отдих и култура“ – от 9,2 
дка на 40,850 дка.

В проекта, изготвен 

от арх. Григор Ставракев 
и екип, са заложени приро-
досъобразни строителни 
технологии за осигуря-
ване на безопасна и ком-
фортна среда за обита-
телите и посетителите. 
В новите хабитати при-
състват зелени и водни 
площи, заграждения от 
естествени материали, 
декоративни ландшафт-
ни елементи (съборени 

дървета, дънери, скални 
масиви от естествен и 
изкуствен камък) и пр. 
Също така са предвидени 
хранилки, поилки, хралупи, 
навеси и помещения за за-
щита при неблагоприятни 

климатични условия, зони 
за наблюдение.

За посетителите са 
проектирани места за 
отдих и почивка, детски 
площадки, атракции, тър-
говски обекти, учебно-

развлекателен център, 
екоцентър, контактна 
зона с домашни животни. 
Очаква се новата зооло-
гическа градина да отво-
ри врати за посетители 
през 2015 г.

1 266 117 лв. са отпуснатите пари през първите 
6 месеца от годината за област Велико Търново от 
Междуведомствената комисия за възстановяване и 
подпомагане към Министерския съвет. Одобрени за фи-
нансиране са 5 проекта от региона. 518 927 лв. са сред-
ствата за почистване на основно образувание по левия 
бряг на р. Янтра, между село Горски Долен Тръмбеш и 
Върбица. С 208 866 лв. ще бъде възстановена сградата 
на църквата „Успение на Пресвета Богородица” в Кили-
фарево. 98 550 лв. са отпуснати за възстановяване на 
пътна връзка за квартал в с. Дедина, 165 633 лв. – за 
ремонта на камбанарията на църквата „Св. Параскева” 
в Караисен. 274 141 лв. ще бъдат използвани за укреп-
ване на свлачище на ул. „Стефан Караджа” в Свищов.

Още 9 предложения от 6 общини ще бъдат изпра-
тени за разглеждане в същата комисия.

За укрепването на брегова ивица на р. Дунав край с. 
Вардим е изготвен проект на стойност 2 681 167 лв. За 
спешното възстановяване на читалище „Зора – 1881” в 
с. Стамболово са нужни 181 306 лв.

Малко над 13 хил. лв. ще струва ремонтът на 
подпорната стена на Домашния социален патронаж 
в Лясковец, а 25 192 лв. ще бъдат необходими за въз-
становяването на настилката във вътрешнодворно-
то пространство на НУ „Цани Гинчев”. За аварийния 
ремонт на покрива на кметството в с. Мерданя се 
търсят над 36 хил. лв. Също от община Лясковец за 
ремонтно-възстановителни работи на подпорни сте-
ни и ритуалната къща към църквата „Св. Атанас” са 
поискани 333 452 лв.

237 479 лв. ще бъдат необходими за почистване на 
2 км от коритото на р. Еленска в урбанизирата тери-
тория на гр. Елена. 562 657 лв. са нужни на Горна Оряхо-
вица за възстановяване на моста между Горски Долен 
Тръмбеш и Върбица, който беше отнесен от проливни-
те дъждове в края на май. От община Велико Търново 
са заявили желание да получат 425 716 лв. за укрепване 
на свлачище в района между жп гара Дебелец и квартал 
„Чолаковци”.

По Програмата за трансгранично сътрудничест-
во „България – Македония 2007 – 2013” ще бъде об-
новено читалището в с. Филипово, община Банско. 
Проектът ще се реализира в партньорство с маке-
донската община Гевгелия. Първоначалният одобрен 
бюджет е 298 963 евро, като 15% от сумата са на-
ционално финансиране. 

Освен сградата във Филипово ще се реконстру-
ира и покривът на Пионерския дом в Гевгелия. Ще се 
разработи и общ туристически гид, ще бъде откри-
та съвместна етноизложба в двете населени места. 

Независимо от замразените пари по ОП „Околна среда” на ЕС стро-
ителите на водния цикъл в Кърджали продължават да работят по обек-
та. Те са поели ангажимент да изпълнят задълженията си в рамките на 
следващите 2 – 3 месеца, т.е. преди срока, посочен в договора – края 
на годината. Община Кърджали е отправила две искания към МОСВ за 
възстановяване на близо 6 млн. лв. Наложената по проекта финансова 
санкция в размер на 2,5 млн. лв. е за пречиствателната станция, която 
е част от проекта. „При нас са констатирани не толкова нарушения на 
процедурата на избор на изпълнител, колкото неспазване на изисква-
нията по нужните стажове на специалистите, които са във фирмите 
изпълнители”, посочи ръководителят на проекта инж. Митко Синабов. 
По думите му кметът на Кърджали инж. Хасан Азис обжалва в съда 
наложената санкция.

Община Бургас ще изгради близо 60 км велоалеи, за-
яви ръководителят на проекта Руска Бояджиева. Стро-
ителството им ще бъде извършено на няколко етапа. 
Първият е на стойност 3,3 млн. лв. и включва централ-
ната градска част и прилежащите квартали на града.

Договорът за строителство на първия етап от 
изграждането на велоалеите е подписан на 5 юни с 
„Пътстрой – Бургас“ ЕООД. Срокът за изпълнение е 11 
месеца. 

Изграждането се осъществява по проекта „Интег-
риран градски транспорт на Бургас”. Неговата обща 
стойност е 130,8 млн. лв. и се финансира по Оперативна 
програма „Регионално развитие 2007 – 2013”.

„Правим всичко, което зависи от нас като общи-
на, за да могат гражданите и гостите на града да се 
чувстват комфортно и сигурно, когато използват вело-
транспорта“, каза кметът на Бургас Димитър Николов 
по време на официалната церемония за първата копка.

Реализацията на проекта за интегриран градски 
транспорт обхваща няколко основни компонента: обно-
вяване на автобусния парк, реконструкция и обновяване 
на автогара и терминали, въвеждане на бърза автобус-
на линия, изграждане на система от велосипедни алеи, 
въвеждане на интегрирани системи за управление на 
обществения транспорт. 

Единствената действаща теснолинейка в Бълга-
рия – от Септември до Добринище, спря от 23 юни, 
понеделник. Причината е належащ ремонт на надле-
за при с. Варвара. Там ще бъде повдигнат и мостът 
за преминаване на товарни автомобили, пътуващи 
за Велинград през дефилето на Чепинска река. 

От Национална компания „Железопътна инфра-
структура” (НКЖИ) уточниха, че е предвидено ук-
репване на скални откоси между Варвара и Долене 
и между Велинград и Цветино. Ще бъде извършена 
подмяна на 3 км релси от общо 125-километровата 
линия №16, ще се положат нови дървени траверси, 
ще се извършат отводнителни работи. 

В плановете е и подмяна на настилка на жп пре-
леза Септември – Варвара, както и на този между 
Варвара и Долене. Ремонтът, за който няма фикси-
ран времеви срок, ще се изпълнява от Агенция „Път-
на инфраструктура”, а НКЖИ ще осъществява кон-
трол. 

Общината дава 4 млн. лв. за модернизацията
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Свилена Гражданска 

Кръстовището на две 
нива на булевардите „Пейо 
Яворов” и „Стоян Михай-
ловски” при Софийската ду-
ховна семинария „Св. Йоан 
Рилски“ ще е готово на 15 
юли. То е изградено на 85%. 
Това заяви кметът на Сто-
личната община Йорданка 
Фандъкова, след като ин-
спектира строежа. Ще се 
наложи обаче движението 
да бъде затворено напълно 
при естакадата от 1 до 6 
юли. В момента колите ми-
нават само по единия ло-
кал. Предстои да се изгра-
ди и другият, а в средата 
на старото кръстовище 
ще трябва да се изкопае и 
възстанови асфалт. Това 
е и основната причина да 
се наложи отново цялост-
но спиране на движението, 
каквото имаше и в средата 
на май за няколко дни. „През 
това време ще се работи 

24 часа в денонощието на 
три смени“, подчерта инж. 
Георги Харизанов от  „ГБС 
- Инфраструктурно стро-
ителство". „Дъждът ни за-
бавя, но ние компенсираме с 
работи, на които не влияят 
климатичните условия. В 
момента всички строите-
ли са насочени към декофри-
рането на моста, за да се 
освободи кръстовището. 
Нещата са много сериозни, 
така че не можем да си поз-
волим да бързаме точно в 
тези дейности, които пра-
вим“, посочи той. По отно-
шение на качеството инж. 

Георги Харизанов  заяви, 
че всеки ден има проверки 
и надзор. „Предпочитаме, 
както се казва, един ден да 
се забавим, но да направим 
нещата както трябва”, 
обясни той.

Почти готов е нов ве-
лосипеден и пешеходен 
подлез, отвеждащ към пар-
ка, подменени са канали-
зацията и осветлението. 
Предстои да се поставят 
тротоарните конзоли и 
шумозаглушителна ограда 
на самия надлез, да се поло-
жи хидроизолацията върху 
него, както и да се изгра-

ди уличното осветление. 
„Получихме разрешение от 
Националния институт за 
недвижимо културно на-
следство за ремонта на 
оградата на Семинария-
та и тя ще бъде обнове-
на, след като приключим 
строителството на еста-
кадата“, поясни Йорданка 
Фандъкова.

След пускането на кръс-
товището преминаването 
ще става само за две ми-
нути, а преди реконструк-
цията  то отнемаше около 
четвърт час в задръства-
нето, сериозен ефект има и 

по отношение на вредните 
емисии, които ще намалеят 
с около 40%. 

По думите на Фандъ-
кова на 1 юли ще приключи 

рехабилитацията на трам-
вайното трасе по бул. „Бъл-
гария“, а до 15 септември 
- ремонтът на бул. „Цари-
градско шосе”. 

„Оригиналният Лъвов мост ще бъде консервиран и 
реставриран. Ще бъдат поправени и допълнени както 
настилките, така и парапетите, оригиналната освети-
телна система с канделабри и ковани декоративни еле-
менти“.  Това заяви зам.-кметът на Столичната община 
с ресор „Образование и култура“ д-р Тодор Чобанов на 
пресконференция, на която бяха представени данните от 
археологическите разкопки при Лъвов мост. 

„Направихме невероятни наблюдения върху първото 
открито в България мостово съоръжение с висока сте-
пен на съхраненост от римско време.  За първи път се 
намери запазена част от такъв обект от I – II в.”, обясни 
д-р Чобанов.  „Намерената основа е символ на близо 2000 
години мостова традиция и ще търсим подходящото й 
експониране. Ще бъде направено интегриране на археоло-
гическите ценности със съвременния проект за кръсто-
вището на Лъвов мост“, каза също д-р Чобанов. 

Разкрити са и няколко зида, които са служели за ук-
репване на моста и на брега на реката.  Археологически 
колектив с ръководител Александър Станев е открил 
над 450 дребни предмета, като сред тях са монети от 
IV в. до ХIХ в. Намерена е търговска пломба от IV в. с 
изображение на император Теодосий с двамата му сино-
ве - Аркадий и Хонорий.  Предвижда се археологическите 
проучвания да продължат и от южната страна на бул. 
„Мария Луиза”.

Дейностите са изпълнени на 85% 
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СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБУЧЕНИЯ ЗА ЕКСПЕРТИ ОТ АСОЦИАЦИИТЕ ПО ВиК 
ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ 
по проект „Подкрепа на реформата в отрасъл ВиК“, 

финансиран по оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013“

Министерството на регионалното развитие провежда първия етап от специализираното обучение на екс-
перти от всички асоциации по ВиК на територията на страната. Общо 100 експерти, които ще представляват 
областни и общински администрации в асоциациите, се обучават в 40 тематични курса в рамките на проекта 
„Подкрепа на реформата в отрасъл ВиК“. 

Проектът цели да подпомогне реформата в отрасъла, като се фокусира върху създаването на капацитет 
на асоциациите по ВиК за обособените територии по Закона за водите. 

Обученията на експертите от регионалните структури продължават шест месеца. Специално внимание 
по време на осемте тематични модула се отдели за запознаване със Стратегията за развитие и управление 
на водоснабдяването и канализацията за периода до 2023 г., на икономическите и финансовите параметри на 
ВиК операторите и достигането и поддържането на нивата на предоставяните ВиК услуги чрез прилагането на 
съвременни практики за управление на ВиК активите. Обсъждани бяха ролята на асоциациите при формирането 
на регионалните политики за ВиК, в т.ч. разработеният правилник за дейността на асоциациите по ВиК и проек-
тът на договор за стопанисването, поддържането и експлоатацията на ВиК системите и съоръженията с ВиК 
оператора на съответната обособена територия. На експертите бяха разяснени финансовите инструменти 
за ефективна поддръжка и стопанисване на ВиК активите чрез прилагането на инвестиционните програми 
към регионалните генерални планове.

Общо 250 са експертите от асоциации по ВиК, регионални ВиК оператори и от държавната администрация, 
които се обучават с цел изграждане на капацитет чрез провеждане на специализирани обучения с финансиране 
от проекта. 

Обученията са в рамките на проекта „Подкрепа на реформата в отрасъл ВиК“, финансиран от Оперативна 
програма „Околна среда 2007 – 2013”.

В рамките на проекта е изготвена Стратегия за развитие и управление на водоснабдяването и канализа-
цията в Република България за периода 2014 – 2023 г., в която са набелязани мерките за постигане на финансово, 
технически и екологично устойчив ВиК отрасъл, който предоставя ВиК услуги с високо качество на социално 
поносими за потребителите цени.

Този документ е създаден в рамките на проект № DIR-5111328-1-170 „Подкрепа на реформата в отрасъл ВиК“, финансиран от 
Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013”

http://ope.moew.government.bg
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Водния квалификационен институт и не може да се приема,  

че отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

Община Благоевград про-
дължава да инвестира сред-
ства в ремонтни дейности на 
натоварени пътни участъци, 
съобщиха от местната адми-
нистрация. Според Венцислав 
Атанасов, гл. експерт „Инвес-
тиционен контрол за техниче-
ска инфраструктура и мрежи”, 
усилено върви строителство-
то по шосето към парк „Ба-
чиново”. Там ще се работи до 
края на юни. Участъкът, който 
ще бъде обновен, обхваща раз-
стоянието от моста на река Благоев-
градска Бистрица до разклона за парка. 
Изцяло се подменя системата за защи-
та от падащи камъни и обезопасяването 
на скатовете по пътя.

За  допълнително  усилване  и  в  
съответствие с европейските норми 
в пътното строителство мрежите ще 
бъдат подсигурени със стоманени въ-
жета.

Министерството на пра-
восъдието обяви обществе-
на поръчка за преустройство, 
основен ремонт и промяна на 
предназначението на част от 
съществуваща сграда за нуж-
дите на Административен съд 
- Шумен. Срокът за изпълнение 
е 240 дни, а прогнозната стой-
ност е 1,2 млн. лв. 

Участниците трябва да 
имат договори за строителство за по-
следните три години за поне 2,2 млн. лв. За 
последните 5 години от тях се изискват 
поне три успешно изпълнени сходни обек-
та, като поне един от тях да е с разгъната 

застроена площ от 1000 до 5000 кв. м, или с 
капацитет от 100 до 200 места за посети-
тели. Цената има тежест 60% при избора 
на изпълнител, а срокът - 40%. Оферти се 
набират до 7 август. 

Страницата подготви Елица Илчева

Община Исперих търси компания за 
проектиране и реконструкция на водо-
проводната мрежа в града. Поръчката е 
с прогнозна стойност близо 30 млн. лв. 
без ДДС, а срокът за изпълнение - 12 
месеца. Тя се финансира по Оперативна 
програма „Околна среда“, която е с вре-
менно спрени плащания от Европейска-
та комисия. Разделена е на три подобек-
та. Дейностите включват подготовка 
на инвестиционен проект във фаза ра-

ботен и изграждане и реконструкция на 
водопроводната и канализационната 
мрежа на град Исперих с обща дължина: 
канализация – 41,021 км, и водопровод – 
13,491 км. Кандидатите трябва да имат 
оборот за последните три години от 
поне 60 млн. лв. и достъп до собствен 
финансов ресурс от 10 млн. лв. Срокът 
за изпълнение има 70% тежест при из-
бора на изпълнител, а цената - 30%. 
Оферти се набират до 30 юли. 

Община Хайредин, област Враца, 
обяви обществена поръчка за ремонт 
на инфраструктура с две обособени по-
зиции - рехабилитация на водопроводна 
мрежа с. Михайлово и рехабилитация 
и реконструкция на общински път с. 
Ботево - с. Бързина и общински път 
с. Рогозен - с. Сираково. Поръчката е 
за 4,13 млн. лв., а срокът за изпълне-
ние - 15 юни 2015 г. Тя се финансира по 
Програмата за развитие на селските 

райони (ПРСР). Възложителят има пра-
во да прекрати едностранно договора 
с избрания изпълнител без неустойки, 
ако се окаже, че няма налични пари по 
програмата. Кандидатите трябва да 
имат оборот за последните три години 
поне 5 млн. лв. за всяка една от обосо-
бените позиции. Цената има 50% те-
жест при избора на изпълнител. 
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Доскорошният отличник 
в усвояването на европей-
ските фондове – Оператив-
на програма „Транспорт 2007 
– 2013” (ОПТ) изостава с 
изпълнението. По нея са ус-
воени 60% от средствата, 
с по-нисък резултат е само 
ОП „Околна среда“, чийто ре-
сурс беше замразен от Евро-
пейската комисия в края на 
ноември 2013 г. и все още е 
блокиран. 

Четири са проектите 
определяни като рискови, 
от които зависи успешното 
приключване на ОПТ. При-
чините за забавянето са 
неприключили отчуждения, 
археологически находки и 
преместване на техниче-
ска инфраструктура. За ня-
кои участъци все още има 
неиздадени разрешения за 
строеж. Обектите са под 
засилен контрол от стра-
на на Управляващия орган 
на програмата. Национал-
на компания „Железопътна 
инфраструктура“, Агенция 
„Пътна инфраструктура“ и 
изпълнителите на четири-
те обекта са обещали, че 
те ще бъдат завършени до 
края на 2015 г. Това е посо-
чено в доклад на Министер-
ството на транспорта, ин-
формационните технологии 
и съобщенията (МТИТС) до 
парламентарната Комисия 
по европейските въпроси и 
контрол на европейските 
фондове.

Допълнителен проблем 
за успешното приключване 
на програмата е и незатво-
рена одитна проверка на ЕК, 
при която са установени 
пропуски в обществените 
поръчки. От началото на 
2007 г. досега са проведе-
ни общо три одита от ГД 
„Регионална и урбанистична 
политика“ към комисията. 
Единствената незатворена 
препоръка е свързана с про-
ведена тръжна процедура на 
„Метрополитен“ ЕАД, като 
предложението е за нала-
гане на финансова корекция 
от 247 061 евро (483 203 лв.), 
отговориха от МТИТС на 
запитване на в. „Строител“. 
Става въпрос за поръчка-
та за купуване на система 
за диспечерски контрол за 
строящите се в момента 
продължения до летището и 
бизнес парка в София, уточ-
ни изп. директор на метро-
политена инж. Стоян Брато-
ев. По думите му проблемът 
с тази поръчка е бил ограни-
чителното условие, състо-
ящо се в изискването точно 
каква система да бъде до-
ставена. Тъй като се от-
нася за разширение на вече 
съществуващата система 
за диспечерски контрол, не 
е имало начин това да бъде 
избегнато, защото при дос-
тавката на друга може да 
се получи несъвместимост 
между двете системи. 

Проблемът не изглежда 
сериозен и едва ли ще е пре-
пъникамък за програмата. 
Допуснатата грешка пред-
ставлява едва 0,03% от сер-
тифицираните до момента 

над 858 млн. евро европей-
ско финансиране, посочват 
от МТИТС. Това означава, че 
пропуските не са системни 
и са далеч от 4%, при които 
ЕК обикновено се задейства 
и предприема по-драстични 
мерки, като временно спира-
не на фондовете. Изненад-
ващо обаче на 10 юни пре-
зидентът Росен Плевнелиев 
предупреди, че комисията е 
на път да блокира средства-
та по още две оперативни 
програми – „Транспорт“ и 
„Конкурентоспособност“. 
От Брюксел официално от-
рекоха да имат такива на-
мерения. Еврокомисарят по 
регионална политика Йоха-
нес Хан призова темата за 
еврофондовете да не бъде 
политизирана в България. 

Пренебрежимо малко  

нередности

В Министерството на 
транспорта, информацион-
ните технологии и съобще-
нията не е получавана нито 
официална, нито неофициал-
на информация за спиране на 
плащанията от страна на 
Европейската комисия. За 
разлика от оперативните 
програми „Околна среда“ и 
„Регионално развитие“, къде-
то бяха установени систем-
ни грешки и финансовите ко-
рекции са за милиони левове, 
то при ОП „Транспорт“ нару-
шенията са единични случаи 
и не надвишават прага на 
допустимост от 4%. 

В резултат на извърше-
ни одити от Изпълнителна 
агенция „Одит на средства-
та от Европейския съюз“ по 
ОПТ от началото на про-
грамния период (2007 г.) до 
момента за констатирани 
нарушения са наложени фи-
нансови корекции в размер 
на 2 359 168 лв. Тази сума 
е 0,06% от стойността на 
всички сключени договори, 
които са допустими за из-
пълнение по програмата, се 
казва в позиция на ведом-
ството. 

Общо санкционираните 
договори са пет. Най-голя-
мата наложена финансова 
корекция е за проектира-
нето и внедряването на 
географска информационна 
система за нуждите на На-
ционална компания „Желе-
зопътна инф раструктура“ 
(НКЖИ) в размер на близо 1,9 
млн. лв. Допуснатото нару-

шение е за включени в обяв-
лението и документацията 
по процедурата за избор на 
изпълнител ограничителни 
условия към участниците. 
Заради неоснователно от-
страняване на кандидати 
корекции са наложени и за 
доизграждането на автома-
гистрала „Тракия“ в размер 
на 107 724 лв. и на магистра-
ла „Марица“ – за 33 930 лв. 
„Метрополитен“ ЕАД пък е 
глобен с 3854 лв. за медий-
ната поръчка за откриване-
то на втората линия на ме-
трото от жк „Обеля“ до бул. 
„Черни връх“. Допуснатото 
нарушение е залагането на 
ограничително условие в до-
кументацията за възлагане 
на обществената поръчка. 
Последната санкция за 3990 
лв. е по проекта за извърш-
ване на дейности в изпълне-
ние на комуникационния план 
за ОПТ. Тук нарушението е 
свързано с методиката за 
оценка на офертите, която 
не е съдържала ясни и точ-
ни указания за оценяване на 
техническите оферти. 

Качеството  

на строителството

Резултатите от по-ва-
жната проверка на ЕК – за 
качеството на строител-
ството на магистралите и 
пътищата втори и трети 
клас, все още обаче не са 
ясни. Инспекцията беше на-
правена през втората поло-
вина на май и обхвана магис-
тралите „Тракия“, „Марица“, 
„Струма“ и връзката на Со-
фийския околовръстен път с 
гара Яна – т.нар. нулев лот 
на магистрала „Хемус“. От-
делно бяха проверени четири 
проекта за ремонт на втори 

и трети клас пътища, кои-
то се финансират по Опера-
тивна програма „Регионално 
развитие“. Това са Южната 
дъга на Околовръстното на 
София (лот 31), връзката с 
кв. „Младост“ и ремонтът на 
пътищата Дерманци – Угър-
чин – Микре (лот 2), Разград 
– Ясеновец – Исперих и Тър-
говище – Разград – Кубрат 
– Тутракан (лот 5), Чифлик 
– Горна крепост – Стремци 
– Черноочене и Чирпан – Ди-
митровград (лот 13).

Инспекторите прове-
риха на място носимоспо-
собността на пътната 
конструкция със специален 
автомобил, взеха и проби от 
пътната настилка както на 
изградените участъци, така 
и на строящите се в момен-
та магистрали. 

„Към момента няма мяс-
то за притеснения, качест-
вото е на съответното 
ниво. Документално и на 
място проверката приклю-
чи без забележки. Очаква-
ме окончателния доклад на 
Европейската комисия“, ко-
ментира инж. Стефан Чай-
ков – председател на Упра-
вителния съвет на Агенция 
„Пътна инфраструктура“ 
(АПИ).

Одитът на Брюксел е 
част от рутинните про-
верки на инфраструктурни 
обекти, изграждани с ев-
ропейски средства. През 
2013 г. е имало такива и на 
участъци на метрото, как-
то и на жп отсечките Ди-
митровград – Свиленград и 
Пловдив – Бургас. Тогава не 
са установени нередности.

„Основно предизвикател-
ство пред изпълнението на 
програмата остава закъсне-
нието при реализацията на 

четири големи инфраструк-
турни проекта„, заяви ми-
нистърът на транспорта, 
информационните техноло-
гии и съобщенията Данаил 
Папазов. „Това са вторите 
фази на реконструкцията и 
електрификацията на жп ли-
нията Пловдив – Свиленград 
и на участъка от Първомай 
до Свиленград, модернизаци-
ята на жп отсечката Сеп-
тември – Пловдив, изграж-
дането на автомагистрала 
„Марица” и строящите се 
две отсечки от „Струма”, 
уточни Папазов. 

На проведения през юни 
Комитет за наблюдение на 
ОПТ от страна на ЕК е било 
изразено задоволство от 

факта, че български-
те власти осъщест-
вяват засилен мони-
торинг на рисковите 
проекти. Представи-
телите на ЕК обаче 
съобщиха, че няма да 
се разреши фазиране 
на жп проекта „Пър-
вомай – Свиленград” 
и евентуално нама-
ляване обхвата на жп 
проекта „Септември 
– Пловдив”, каквито 
разговори е водела 
българската страна, 
обясниха от МТИТС. 

Рисковите  

жп проекти

Най-големите рискове 
за програмата са свързани 
с двата жп проекта. Жп ли-
нията Пловдив – Свиленград 
се изпълнява първоначално 
по програма ИСПА (преди 
присъединяването на стра-
ната ни към ЕС) и трябваше 
да приключи до 2010 г. Тъй 
като това не стана, ЕК раз-
реши разделянето й на фази, 
като проектът задължи-
телно трябва да приключи 
до 2015 г. Изпълнението на 
втората фаза е разделено 
на три обособени позиции. 
Първата е за реконструк-
ция и електрификация на жп 
отсечката от Димитров-
град до Харманли с дължина 
36 км, чието физическо из-
пълнение е на 48%. Отсеч-
ката условно е разделена 
на четири участъка, като 
най-проблемен е третият 
– за гара Симеоновград, къ-
дето все още няма издаде-
но разрешение за строеж. 
В първия участък за гара 
Димитровград се прави ре-
монт на пероните от 1-ви 
до 3-ти, на приемното зда-
ние, монтират се 10 нови 
стрелки, изгражда се пеше-
ходен подлез и надлез, като 
е завършено пилотното 
фундиране и поставянето 
на фундаменти. Повечето 
от малките съоръжения са 
готови по втория участък 
от Димитровград до Симе-
оновград. Положени са 3,3 
км железен път и стълбове 
за контактната мрежа. В 
участъка от село Нова На-
дежда до Симеоновград са 
изпълнени 70% от земните 
работи. По петте големи 
съоръжения – мостове и 
надлези, строителните ра-
боти са на различен етап. 

По последния участък от 
Симеоновград до Харманли 
се работи основно по се-
демте големи съоръжения 
– мостове и надлези. Мал-
ките съоръжения са готови 
на 95%. Проблем за строи-
телите създават все още 
неприключилите археологи-
чески проучвания. 

Втората позиция об-
хваща реконструкцията и 
електрификацията на жп 
отсечката от Харманли до 
Свиленград и на жп участъ-
ка от Свиленград до гръцка-
та граница, като общата 
дължина е 38 км. Физическо-
то изпълнение на проекта е 
24%. Позицията е разделе-
на условно на шест участъ-
ка, като за гара Любимец 
(участък III) и гара Харман-
ли (участък V) все още няма 
издадени разрешения за 
строеж. За участък I – от 
Любимец до Свиленград, е 
положен железен път върху 
насипа и е направено озеле-
няване на откосите с хидро-
посев. Мостовете над ре-
ките Лозенска и Белишка са 
изградени изцяло и остава 
да се направят няколко пре-
сичания. За участък II – гара 
Свиленград, конструкцията 
е частично изградена. В то-
варната гара са изпълнени 
изкопни и насипни работи, 
като на места е достиг-
нато нивото за монтаж на 
железния път. Работи се и 
по две големи съоръжения 
– надлеза при река Сива и 
един мост, които не са за-
вършени. Участък IV – от 
Харманли до Любимец, има 
най-големи изкопи и насипи, 
като пет те големи съоръ-
жения са на различен етап 
на изпълнение. Последният, 
VI участък на железния път 
– от Свиленград до гръцка-
та граница, е изцяло реха-
билитиран, като предстои 
изграждане на контактна 
мрежа от около 1500 м. 

Третата позици я  е 
свързана с изграждането на 
нови тягови подстанции в 
Симеоновград и Свиленград 
и разширение на същест-
вуващата в Димитровград, 
като физическото изпълне-
ние е 30%. Работи се само 
по два подобекта – „Тягова 
подстанция Свиленград”, 
изпълнен на 95%, и „Дежурен 
пункт Свиленград”, който 
вече е завършен. За остана-
лите обекти все още няма 
издадени разрешения за 
строеж. За тяговата под-
станция „Димитровград” 
проблемите с неизяснена-
та собственост са почти 
разрешени, но все още не 
може да се работи по нея. 
За тяговата подстанция 
„Симеоновград” се очаква 
строителното разрешение 

Проблем с обществените поръчки може да блокира         

Реконструкция и електрификация на жп линията Пловдив – Свиленград 

по коридори IV и IX, фаза 2 – участък Първомай – Свиленград

Модернизация на жп участъка 

Септември – Пловдив
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да бъде изда-
дено до края 
на юни. Зара-
ди липсата на 
строителни 
разрешения за 
част от подо-
бектите сро-
кът на догово-

ра с изпълнителя е удължен 
до 23 март 2015 г.

Добрата новина за жп 
проекта „Пловдив – Свилен-
град” е, че най-после е решен 
проблемът с осигуряване на 
GSM-R честоти за постоян-
но ползване за граждански 
цели на диспечерско упра-
вление. През април 2014 г. 
Комисията за регулиране на 
съобщенията издаде посто-
янно разрешително на НКЖИ 
за ползване на честотния 
GSM-R спектър по жп ли-
нията за срок от 15 години. 
Към момента изпълнението 
на телекомуникацията и 
сигнализацията по линията 
е на 38%, като те трябва да 
са напълно изградени през 
юли 2015 г.

Другият рисков жп про-
ект е „Септември – Плов-
див”, чието изпълнение е 
разделено на четири пози-
ции, като за две от тях все 
още няма издадени разреше-
ния за строеж, не са приклю-
чили отчужденията и архе-
ологическите проучвания. 
Физическото изпълнение по 
целия проект е едва 11%, а 
срокът за приключването 
му е юни 2015 г., което е 
малко вероятно да се случи. 
Затова се водят неофициал-
ни преговори с ЕК за фазира-
не на проекта. 

Археология и отчуждения  

бавят магистралите

И ако завършването на 
жп проектите в срок е зада-
ча с повишена трудност, то 

довърш-
в а н е т о 

на авто-
магистра-

лите „Марица“ и 
„Струма“ може да стане до 
края на програмния период. 
Според първоначалните 
срокове „Марица“ трябваше 
да бъде готова още в края 
на 2013 г., но новият пусков 
срок е за началото на 2015 г. 
От двете строящи се от-
сечки по-проблемна е тази 
от Оризово до Димитров-
град, където физическото 
изпълнение е на 42%. Това, 
което може да забави изпъл-
нението на 32-километрова-
та отсечка, са започналите 
през май археологически 
проучвания, които трябва 
да приключат до началото 
на септември. Решен е про-
блемът с изместването на 
въздушните електропрово-
ди, които не са били отразе-
ни в проекта. В момента се 
извършват изкопни работи, 
изграждат се масивни бе-
тонни и стоманобетонни 
конструкции на съоръжения 
и водостоци, прави се ре-
конструкция на напоителни 
и отводнителни полета и 
съоръжения, извършват се 
асфалтови работи, полага 
се битумизирана баласт-
ра. Вторият участък – от 
Димитровград до Харманли, 
е по-напреднал от първия, 
като е изпълнен на 70%. При 
него по време на строител-
ството също бяха открити 
газопроводи и електропро-
води, неотразени в про-
екта. Сега АПИ провежда 
процедура за възлагане на 
изместването на газопро-
водите, докато измества-
нето на високоволтовите 
далекопроводи приключи. 
Според новата одобрена 
технологично-строителна 
програма изграждането на 
34-километровата отсеч-
ка трябва да стане на 16 
етапа, като до момента са 
завършени 12, а по остана-
лите се работи. На обекта 

се извършват изкопи, насипи 
на скален материал, тръби 
за колектори, шахти и се 
строят големите съоръ-
жения – пътните възли при 
Димитровград, Тополовград, 
Харманли, полага се битуми-
зирана баластра. 

Според управляващия 
орган на ОПТ  участъкът 
от Дупница до Благоевград 
(лот 2) на АМ „Струма“ е 
изпълнен на 20%. Строят се 
малки и големи съоръжения, 
изпълняват се изкопи и наси-
пи. Започнало е изграждане 
и на втория тунел, както и 
на изпълнението на основа 
от трошен камък и асфал-
тови работи на пътен възел 
Бобошево. От края на март 
се правят проучвания на 14 
археологически обекта, по 3 
от тях те са приключили. По 
време на инспекция на АМ 
„Струма“ през седмицата 
министърът на регионално-
то развитие Десислава Тер-
зиева коментира, че засега 
няма изключителни откри-
тия и се очаква проучвания-
та, за които са отпуснати 
4,7 млн. лв., да приключат до 
края на юли.  

Изостава изпълнение-
то на 15 км от Сандански 
до ГКПП Кулата (лот 4), 
които според първона-
чалния график трябва-
ше да са готови през 
март, но са изпълнени 
на 43%. Новият краен 
срок за завършване-
то на участъка е ок-
томври 2014 г. (Пове-
че за АМ „Струма“ на  
стр. 14)

Въпреки че участъ-
кът от Долна Диканя до 
Дупница (лот 1) беше 
пуснат в експлоатация 
през юли 2013 г., все 
още не е издаден Акт 
16 заради неприключили 
отчуждения. Предстои 
изготвяне на нотариал-
ни покани до собствени-
ците на имотите, кои-
то са с обща площ от 
4,5 дка. 

        плащанията

1. Проект BG161PO004-5.0.01-0032 
„Извършване на дейности в изпълнение 
на Комуникационния план на Оператив-
на програма „Транспорт 2007 – 2013”. 
Регистрирана нередност за 3990 лв. 
– методиката за оценка на офертите 
не е съдържала ясни и точни указания 
за оценяване на техническите оферти. 

 2. Проект BG161PO004-5.0.01-0015 
„Проектиране и внедряване на гео-
графска информационна система за 
нуждите на НКЖИ“. Регистрирана не-
редност за 1 891 305,85 лв. – поради 
включени в обявлението и документа-
цията по процедурата за избор на из-
пълнител ограничителни условия към 
участниците. 

3. Проект BG161PO004-2.0.01-0004 
„Доизграждане на автомагистрала 
„Тракия“, лотове 2, 3 и 4”. Регистрира-
на нередност за 107 724 лв. – поради 
неоснователно отстраняване на учас-

тници в процедурата за възлагане на 
обществена поръчка.

4. Проект BG161PO004-2-0.01-0006 
„Изграждане на автомагистрала „Ма-
рица“, лотове 1 и 2”. Регистрирана 
нередност за 33 930 лв. – за конста-
тирано нарушение на разпоредбите на 
ЗОП от страна на възложителя – не-
правилно/неоснователно отстранява-
не на участник в процедурата. 

5. Проект BG161PO004-1.0.01-0006 
„Проект за разширения на метрото в 
София: етап II, лот 1 „Обеля” – „Надеж-
да“ и лот 2 „Младост I” – „Цариград-
ско шосе“. Регистрирана нередност 
за 3854,92 лв. – поради заложено от 
страна на възложителя ограничител-
но условие в документацията за въз-
лагане на обществена поръчка. 

Източник: Министерството на 
транспорта, информационните тех-
нологии и съобщенията

 АМ „Тракия“
 АМ „Марица“
 АМ „Струма“
 Път Дерманци – Угърчин – Микре 

(лот 2 по ОПРР)
 Път Разград – Ясеновец – Исперих 

и Търговище – Разград – Кубрат – Тут-
ракан (лот 5 по ОПРР)

 Пътни участъци от Чифлик – Гор-
на крепост – Стремци – Черноочене, 
път Дъбовец – Малки Воден, път Чир-
пан – Димитровград (лот 13 от ОПРР) 

 Южната дъга на Околовръстното 
на София и пътната връзка с квартал 
„Младост“ (лот 31 от ОПРР)

Източник: АПИ

Общ бюджет

(европейско + национално 

финансиране)

Стойност на сключените 

договори за предоставяне 

на безвъзмездна финансова 

помощ

Стойност на сключените 

договори с изпълнители, 

допустими по ОПТ

Платени суми (плащания 

към бенефициенти)

Бюджет  

(ЕС само)

Одобрени разходи от 

Сертифициращия орган 

(само европейското 

съфинансиране)

Сума А Сума ЕС + НФ
% от 

сума А
% от 

сума А
% от 

сума А
Сума Б

% от 
сума Б

ПО1 660 000 000 704 630 262,88 107 661 074 658,45 100 441 101 705.04 67 528 000 000 325 783 813,42 62

ПО2 909 587 365 877 938 028,18 97 835 738 458,33 92 483 566 213.83 58 727 669 892 318 169 738,84 44

ПО3 333 193 801 324 692 642,20 97 323 840 881,94 97 246 205 430.97 76 283 214 731 194 701 193,69 69

ПО4 34 750 000 38 810 964,04 112 31 087 349,38 89 10 508 276.60 34 29 537 500 4 067 495,54 14

ПО5 65 950 000 59 314 766,41 90 26 376 899,99 40 21 543 868.72 81 56 057 500 15 408 280,38 27

Общо 2 003 481 166 2 005 386 663,71 100.1 1 878 118 248,08 94 1 202 925 495.16 64 1 624 479 623 858 130 521,87 53

Общо финансово изпълнение на ОПТ към 6.06.2014 г. в евро

Проект за разширение 

на метрото в София

Най-големият проблем за няколко от 
железопътните проекти по ОП „Транспорт“ 
е недостигът на 240 млн. лв. за тяхното 
изпълнение. Това става ясно от доклад на 
Национална компания „Железопътна инфра-
структура“ до парламентарната Комисия по 
европейските въпроси и контрол на европей-
ските фондове. Темата беше дискутирана и 
по време на заседанието на комисията на 18 
юни. За тази година въпросът с финансира-
нето на проектите не стои толкова остро, 
но за следващата парите задължително 
трябва да бъдат заложени в националния 
бюджет, в противен случай има риск обек-
тите да не бъдат довършени. Осигуряване-
то на средствата ще е и основното предиз-
викателство пред новото правителство, за 
да приключи успешно изпълнението на ОПТ 
за 2007 – 2013 г. 

Кабинетът на премиера Пламен Орешар-
ски поиска нужната сума да бъде набавена 
чрез заем от Европейската инвестиционна 
банка (ЕИБ), но от финансовата институ-
ция официално отказаха. Като мотив за 
това ЕИБ посочва, че не може да отпусне 
допълнителни средства, които надвишават 
предоставените за проектите с предход-
ни заеми. Министерството на финансите 
беше обещало, че недостигът за жп линия-
та Първомай – Свиленград ще бъде покрит 
от Публичната инвестиционна програма 
„Растеж и устойчиво развитие на региони-
те“, но това не се случи и обектът не беше 
сред одобрените за финансиране. 

За осигуряване на необходимите сред-
ства на оперативно заседание на кабинета 

на 18 юни е взето решение за увеличаване на 
трансфера за НКЖИ от държавния бюджет 
с още 40 млн. лв. за тази година и с по още 
57 млн. лв. през следващите две, съобщи ми-
нистър Данаил Папазов. Това означава, че за 
тази година НКЖИ трябва да получи дота-
ция общо от 145 млн. лв., а за 2015 и 2016 г. 
– по 184 млн. лв. за всяка една година. Това 
обаче не е записано изрично като решение 
на правителството, като Папазов обеща да 
се случи до края на юни. 

Отделно са проведени преговори с Бъл-
гарската банка за развитие (ББР) за отпус-
кане на заем от 89 млн. лв. на НКЖИ, съобщи 
Петър Киров. Тези средства са част от за-
ема на ЕИБ за съфинансиране на европро-
ектите от българска страна. Проблем тук 
обаче се явява фактът, че ББР не може да 
отпусне повече от 50 млн. лв. на едно лице 
заради ограничение в Закона за банките. В 
момента се търси разрешение на ситуаци-
ята, каза Петър Киров. 

Осигуряването на средства по ОПТ е 
необходимо за довършването на жп лини-
ите Първомай – Свиленград и Септември 
– Пловдив, както и за жп гарите в София, 
Пазарджик и Бургас (недостиг от 8,65 
млн. лв.). 30,4 млн. лв. трябват и за подго-
товка на жп проекти, е посочено в доклада 
на НКЖИ.

„Невъзможността обектите да бъдат 
завършени съгласно одобрените от ЕК об-
хват и дейности ще доведе до ситуацията 
държавата да възстанови всички средства, 
използвани за реализацията на проектите“, 
предупреждава в доклада си НКЖИ.
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До края на 
годината започва 
преустройството 
на дома на Съюза на 
българските художници

Елица Илчева

Националният музеен 
комплекс, популярен като 
българския Лувър, току-що е 
обновен и в идеалния център 
на София, между паметника 
„Левски“  и Орлов мост се 
готви преобразяването на 
втора емблематична сграда 
за изкуство. При това скоро 
ще я гледаме облечена в... 
злато. 

Защото така я е видял 
един от победителите в 
международния архитекту-
рен конкурс „Преустройство, 
реконструкция и фасадно оф-
ормление“, обявен от стопа-
ните й – Съюза на българ-
ските художници (СБХ). Това 
е британското архитектур-
но студио William Matheus 
Associates - William Matheus, 
събрало най-много - 791 т. 
от 900 възможни. Втората 

и третата награда са за 
колектива на Симеон Стои-
лов, арх. Иван Драгошински, 
арх. Анастасия Атанасова 
и кандидат-архитект Дина 
Драгошинска със 737 т. и 
„Архитектурно студио“ - арх. 
Теодор Тодоров - 692 т. 

Документация за учас-
тие в конкурса, обявен през 
януари, купиха 127 български 
и чуждестранни архитекти, 
архитектурни студиа и ко-
лективи, от които проек-
ти предадоха 83. Сред тях 
имаше автори от Англия, 
Франция, Италия, Португа-
лия, САЩ, Австралия, Русия, 
Холандия,  Германия, Катар, 
Гърция, Египет, Македония и 
други. При това едва ли бяха 
привлечени от обявения на-
граден фонд на конкурса от 
общо 24 хил. лв., които бяха 
разпределени поравно - по 8 
хил. лв. за първите три, кла-

сирани от журито проекта. 
В най-близко време пред-

стои Управителният съвет 
на СБХ заедно със специално 
определена за целта коми-
сия да избере един от побе-
дителите, с чийто авторски 
колектив да се постигне 
договаряне за следващите 
фази на проектиране. Стре-
межът е до края на 2014 г. 
да има технически и рабо-
тен проект за осъществя-
ване на преустройството 
на галерията. През декем-
ври 2017 г. се навършват 
45 години от официалното 
откриване на галерията на 
„Шипка” 6 и отбелязването 
на тази годишнина е добра 
отправна точка като евен-
туален краен срок за за-
вършване на обекта. 

Предизвикателството 
пред архитекти и строите-
ли и тук няма да отстъпва 

на онова, с което се спра-
виха изпълнителите на На-
ционалния музеен комплекс. 
Не само защото сграда-
та за разлика от трите в 
„Квартал 500“, както е ра-
ботното име на българския 
Лувър, не носи белезите на 
българското възрожденско 
строителство, но и защото 
четиридесет години след 
построяването проблеми-
те й са много и комплекс-
ни: амортизирани сградни 
инсталации; неадекватна 
архитектурна среда; неу-
добство в съчетаването на 
основното предназначение 
на обекта с други непопуляр-
ни дейности и произтичащи 
от това куп функционално-
пространствени недоразу-
мения; проблеми, свързани 
с достъпността, безопас-
ността, удобството и хи-
гиената на архитектурната 

Как се избират 3 от 83 проекта, 

г-н Генов? 

Трудно, като се имат предвид 
подробността на заданието и крите-
риите, на които трябваше да отго-
варя всеки от проектите. Да, много 
трудно! Към това, като добавим и 
деветчленното жури – петима архи-
текти и четирима художници, всеки 
с различно виждане, вкус и разбиране 
за нещата. Също така работата на 
едно жури, още повече когато е меж-
дународно, по редица причини е огра-
ничено в един времеви диапазон, който 
невинаги дава необходимия комфорт 
за дълго обмисляне на решенията. По 
мое мнение поне една четвърт от 
проектите бяха достойни за реализа-
ция. Сигурно друг състав на журито 
би взел друго правилно решение. Но на 
конкурс винаги някой печели, а друг - 
не. Сложността на задачата идваше 
и от това, че почти нямаше проекти, 
които да се приемат еднозначно. Там, 
където фасадните решения привли-
чаха интереса ни, се натъквахме на 
съмнителни като възможност за из-
пълнение пробиви във вътрешността. 
Когато интериорите бяха перфектно 
решени,  естетически разочароващи 
бяха фасадните идеи. Ясно беше, че 
няма да има проект, който да се прие-
ме без известни уговорки и компромис 
спрямо едни недостатъци за сметка 
на други ценни  качества. 

Лично за мен допустим компро-
мис беше частичното разминаване 
на някои проекти със специфичните 
изисквания на заданието за подадени-
те изискуеми площи например. Според 
мен подобно несъответствие е нещо, 
което в следващи фази на проектира-
не би могло лесно да се коригира. Но 
как се коригира една фасада, която не 
можеш да възприемеш естетически? 
Като че ли именно фасадните реше-
ния бяха ключови за резултата в този 
конкурс – независимо дали предложе-
нието бе дръзко и различно, или кон-
сервативно и сдържано.         

Имаше интерес от доста чужди 

екипи, как си обяснявате това?

Този интерес донякъде е заслуга 
на екипа, с който работихме по ог-
ласяването на конкурса. Направихме 
специален сайт и избрахме хора, кои-
то се занимаваха конкретно с него, 
с обявяването и т.н. Това - от една 

страна. От друга страна, и задача-
та беше много интересна. Не съм 
архитект, но ако бях, сигурно щях да 
участвам в този конкурс. Доста коле-
ги художници също премериха силите 
си. Някои от чужденците дойдоха спе-
циално в София, за да направят оглед. 
Чухме адмирации от много архитекти 
за качеството на обявяване, за стой-
ността на заданието и конкурсната 
програма. Разбира се, имаше и недо-
волни. Има ги и сега. А всъщност като 
юридическо лице с идеална цел в част-
на полза СБХ изобщо не беше длъжен 
да обявява конкурс и можеше директно 
да възлага. Но съзнавайки значимост-
та на това, с което сме се захванали, 
бяхме длъжни да търсим най-доброто 
и решихме, че това е пътят – явен и 
прозрачен. Мисля, че намерихме оно-
ва, което търсим. И наистина трябва 
още веднъж да благодарим на всички 
участници за професионализма, все-
отдайността и ентусиазма, които 
изключително високо ценим.

Златото ли беше това, което 

надделя в класирането на проекта на 

студио William Matthews Associates?

Не, разбира се. Цветът на фасад-
ното покритие вероятно ще се комен-
тира тепърва. Проектът като цяло е 
много елегантен, естетски. Интерес-
но, но той излезе на първа позиция вед-
нага, още при първото сборуване на 
индивидуалните предложения на всеки 
от журито. Това беше проект, оценен 
високо от всеки един от членовете. 
Ако изберем него, тепърва ще можем 
и да коментираме достойнствата му.

 
С какви средства ще се извърши 

финансирането на проекта за рекон-

струкция, осигурени ли са?

Съвсем скоро ще ни стане ясно и 
колко приблизително ще струва всич-
ко. След проектирането в работна 
фаза цената ще е още по-точна. Нека 
тогава да коментираме откъде ще 
дойдат средствата и кой ще ги оси-
гурява. Освен с налични в СБХ финанси 
ще опитаме и чрез всички възможнос-
ти за кандидатстване по програми. 
Влезли сме в разговори с различни 
консултантски фирми и експерти в 
писането на проекти.

С какви други имоти разполага 

съюзът и предвиждат ли се ремон-

ти и за тях?

В първото десетилетие от прехо-
да по обективни и субективни причини 
(често и с лека ръка) е изгубена зна-
чителна част от собствеността на 
съюза, пропилени са доста възможнос-
ти… Въпреки всичко и сега СБХ при-
тежава ценни имоти както в София, 
така и на разни чудни места в Бъл-
гария, като Созопол, Боженци, Шкор-
пиловци, Велико Търново, Вършец и др. 
Част от тези творчески бази успях-
ме да реновираме, преустроим и т.н. 
Предстои още много работа в тази 
посока, но приоритет има галерията, 
а и мащабите на тези дейности са 
несравними с това, което предстои 
да се прави на „Шипка” 6. 

Сградата на „Шипка” 6 отдав-

на се нуждае от ремонт, защо едва 

сега има надежда той да се случи?

Едва през ноември 2012 г. с по-
становление на Министерския съвет 
СБХ придоби собствеността върху 
сградата на „Шипка” 6. Многократ-
но изказахме благодарността си към 
личностите и институциите, без кои-
то това нямаше да бъде възможно. В 
началото на нашия мандат като ръко-
водство на СБХ (пролетта на 2011 г.) 
уреждането на собствеността беше 
и първата точка в програмата ни. 
Следващата бе провеждане на архи-
тектурен конкурс за преустройство 
и реновация на „Шипка” 6 и реализация. 
След постигнатия успех сега като 
реални собственици сме длъжни да се 
погрижим за нашия дом. Няма кой да го 
направи вместо нас. Дължим го и на 
хилядите хора от цялата страна, кои-
то, влюбени в българското изобрази-
телно изкуство, всеки ден влизат тук.  

Любен Генов, председател на СБХ: 

среда; проблеми от архите-
ктурно-художествен и есте-
тически характер; проблеми 
с осветлението – външно и 
вътрешно, естествено и из-
куствено и т.н., и т.н. 

И трите премирани про-
екта дават интересни вари-
анти за преструктуриране 
на пространствата, опти-
мизиране в съотношенията 
изложбени, търговски площи, 
офиси, кафене и др. Предлага 
се нова мултифункционална 
зала на партера, решения 
за усвояване на покривното 
пространство. Създават 
се нови депа за съхранение 

на произведенията на изку-
ството. 

Има интересни предло-
жения за входното фоайе. 
Идеите за фасада в двата 
премирани български  про-
екта демонстрират отно-
шение на респект към вече 
съществуващата такава. 
Проектът на английския 
архитект обаче безспорно 
предлага по-смело фасадно 
обновление. И от тук ната-
тък всичко зависи от това, 
кой от трите ще бъде из-
бран и на какви компромиси 
са склонни и авторите, и 
възложителят.

Проектът на „Архитектурно сту-

дио” - арх. Теодор Тодоров, се отваря 

към околните улици и двора, с което 

се получава покрит изложбен форум. 

Групирани са функциите и потоците 

са разделени.

Проектът на екипа на арх. Уилям Матюс залага на подобря-

ване вътрешната конфигурация на приземния етаж, както и 

подобряване на достъпа към дворните пространства на юг 

и изток от сградата. Ще бъдат рационализирани площите за 

отдаване под наем в сградата, както и тези, които се използ-

ват от служителите на СБХ. Покривното пространство ще 

има нови функции и ще бъде развиван потенциала му за зона, 

генерираща приходи.

Преоблицоването на съществуващата сграда е най-голямата 

намеса в проекта. Основната идея е съществуващата струк-

тура да се обвие с „надупчена златиста кожа”, образувайки 

форма на кутия, която би придала на сградата силен и раз-

познаваем имидж в градското пространство, казват авто-

рите на проекта. „Използването на златисто покритие от 

алуминиева сплав ще символизира важността и културната 

стойност на изкуството в българското общество”, допъл-

ват проектантите. 

Проектът на колектив Симеон Стоилов, арх. Иван Драгошин-

ски, арх. Анастасия Атанасова и кандидат-архитект Дина 

Драгошинска предвижда запазване на част от фасадата, коя-

то екипът определя като съществена за сградата на СБХ, 

и премахване на всички останали съществуващи  елементи 

по нея. Предложението e в този шаблон да бъде интегрирана 

т.нар. Gallery Glass Box - стъклена кутия, символ на модерни-

те галерии по света. Добавянето на вторична стъклена ку-

тия в същия стил на покривното пространство ще образува 

своеобразна платформа за наблюдение на града. 

Експозициите са на дол-

ните етажи, а офисите 

- на горните. Осигурено 

е горно естествено ос-

ветление с помощта на 

светлинни „кладенци”, ин-

тегрирани във външните 

стени. Тези „кладенци” се 

използват и за провежда-

не на всички инсталации. 

Покривът е превърнат 

във втори „площад на 

открито”. Там има рес-

торант, зали за срещи и 

презентации, градина и 

кътове за релакс.
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Г-н Георгиев, изпъл-

нителен директор сте 

на Института за иконо-

мическа политика и сте 

представител на Източ-

ноевропейската асоци-

ация за прогнозиране в 

строителството. Разка-

жете повече за работата 

на организациите.

Институтът за иконо-
мическа политика е изсле-
дователска организация 
с повече от седемнаде-
сетгодишен опит в про-
веждането на анализи по 
ключови социално-икономи-
чески въпроси в България и 
Югоизточна Европа. Спе-
циализира и в провеждане-
то на пазарни проучвания, 
като от 2005 г. изготвяме 
прогнози за развитието на 
строителния сектор в Бъл-
гария. В резултат на на-
трупания опит през 2013 г. 
бяхме поканени да станем 
организация съучредител 
и партньор за България на 
Източноевропейската асо-
циация за прогнозиране. 
Организацията обединява 
изследователски сдруже-
ния от още седем държави 
– Румъния, Русия, Сърбия, 
Словения, Турция, Украйна 
и Хърватска, с които два 
пъти в годината изготвяме 
доклади с актуалните тен-
денции и детайлни прогно-
зи за строителния сектор 
във всяка една от осемте 
страни за следващите три 
години. Основната цел на 
обединението между орга-
низации, работещи в един 
и същи сектор, но на раз-
лични пазари, е на базата 
на споделена експертиза и 
общ подход да предлагаме 
стандартизирана мето-
дология и сравнимост на 
прогнозите за отделните 
държави. За постигането 
й организациите - членки 
на Източноевропейската 
асоциация за прогнозиране 
в строителството, прила-
гат многократно изпробван 
аналитичен модел за пред-
виждане на тенденциите в 
строителството на база 
на установени исторически 
зависимости. 

За цялата верига от 
фирми в сектора, които 
използват информация от 
докладите, е важно, че хар-
монизираният подход, за 
който стана дума по-го-
ре, е максимално пригоден 
към спецификите на съот-
ветната страна, което 
се постига благодарение 
на доброто познаване на 
местните строителни сек-
тори от локалните парт-

ньори на асоциацията и на 
анализирането на публични 
данни в комбинация с из-
ползването на допълнител-
ни проучвания и справки.

Какво е мнението ви за 

сектор „Строителство”? 

Излиза ли от кризата?

Да се говори за състоя-
нието на строителството 
не е лесна задача, защото 
отделните сегменти да-
ват разнопосочни индика-
ции за своето развитие. 
През 2014 г. очакваме стро-
ителната продукция да ре-
гистрира ръст, макар тем-
път й да отчете забавяне в 
сравнение с миналата годи-
на. Нашите анализи показ-
ват, че именно 2014 г. ще 
бъде определяща за посока-
та, по която ще поеме сек-
торът, защото от 2012 г. 
наблюдаваме признаци на 
пробуждането му, които 
все още не демонстрират 
достатъчна устойчивост, 
за да твърдим, че тенден-
цията за положителен ръст 
е необратима в средносро-
чен план. 

Един по-внимателен 
поглед към вида строител-
ство показва, че това, на 
което станахме свидетели 
за първи път в последни-
те две десетилетия, през 
2011 г. – обемът на инфра-
структурното строител-
ство да нахвърли този на 
жилищното и нежилищното, 
ще се запази в следващите 
две години. Показателно е, 
че разликата вече се стопя-
ва и ако се запазят тенден-
циите на ръст най-вече в 
жилищното строителство 
при стагниращо или бавно 
растящо инфраструктурно, 
то до  три-четири години 
двигател на сектора от-
ново ще бъдат жилищното 
и нежилищното строител-
ство. Не очакваме те да 
се развиват по един и същи 
начин. Докато при жилищ-
ното строителство се 
забелязват положителни 
тенденции и сигнали за по-
степенно възстановяване, 
то перспективите пред 
офис и търговски обекти 
не са толкова обнадеждава-
щи, което е видимо както 
и от забавянията в изграж-
дането или отлагането на 
пускане в експлоатация на 
редица по-големи сгради, 
така и от лисата на плано-
ве за нови. 

Какво е състоянието 

на имотния пазар?

Нашите анализи се фо-
кусират пряко върху случ-
ващото се и върху тен-
денциите в развитието 
на строителния сектор и 

в по-малка степен върху 
реализацията на готовата 
продукция под формата на 
брой сделки за продажба и 
отдаване под наем. Разбира 
се, такъв тип транзакции 
и техните специфики са 
както вследствие на стро-
ителната дейност, така и 
предпоставка за едно или 
друго решение от страна 
на инвеститорите.

От строителна гледна 
точка през 2013 г. обемът 
на завършената жилищна 
площ и броят жилища може 
да са по-малки в сравнение 
с 2012 г., но от началото 
на 2013 г. сме свидетели 
на положителни сигнали. 
Издадените разрешителни 
за цялата 2013 г. са с око-
ло 3% по-малко на годишна 
база, но броят на жили-
щата и жилищната площ, 
които стоят зад тези 
разрешителни, показват 
ръст, съответно от бли-
зо 16% и 12%. Започналото 
строителство през изми-
налата година по брой про-
екти не отчита промяна, 
но при броя жилища и пло-
щта също има съществен 
ръст – 13% при жилищата 
и около 22% при жилищната 
площ. Изводът, който мо-
жем да направим, е, че сме 
свидетели на сравнително 
константен брой проекти, 
в който обаче има повече 
на брой и по-големи по площ 
жилища, което говори и за 
преориентиране на пред-
лагането. Тази тенденция 
се запазва и според данни-
те за първото тримесе-
чие на тази година. Тя е в 
противовес с очакванията 
жилищният пазар у нас по-
степенно да се преориен-

тира към еднофамилни и 
двуфамилни къщи, както и 
по-малки сгради с ограни-
чен на брой отделни жилищ-
ни единици в тях. Подобно 
развитие обаче предстои 
особено в околностите на 
големите градове в Бълга-
рия с оптимизирането на 
транспортните връзки.

Какво  мислите за 

промените в Закона за 

обществените поръч-

ки (ЗОП)? Ще отворят 

ли достъпа за малките и 

средните фирми до тър-

говете?

На пръв поглед приети-
те наскоро промени в ЗОП 
са важна крачка напред 
в посока подобряване на 
прозрачността и отчет-
ността при възлагането 
на обществени поръчки. За 
строителните фирми про-
мените в закона имат зна-
чение най-вече в частта, 
засягаща използването на 
подизпълнители.  

С последните промени 
се свързва и надеждата 
на по-малките фирми да 
имат повече възможности 
да участват в търговете 
за строителство, които до 
сега се печелеха предимно 
от малък брой компании. 

На какво се дължи 

спадът на частните ин-

вестиции в строителст-

вото?

Добре е да знаем, че 
частните инвестиции в 
строителството са насо-
чени основно в секторите 
на жилищното и нежилищ-
ното строителство. Как-
то стана дума, при жилищ-
ното се наблюдава умерено 

съживяване, но ситуацията 
съвсем не изглежда добре 
в нежилищното, особено в 
офис и търговските сег-
менти. Свидетели сме на 
голям обем площи от този 
тип, които остават неза-
ети, и това кара инвести-
торите да бъдат предпаз-
ливи. Друг проблем на тези 
сегменти е, че строител-
ството в тях допреди ня-
колко години се характери-
зираше с високи разходи. 
Това принуждава инвести-
торите и собствениците 
на тези обекти да държат 
високи цени за покупка и 
наем, които са далеч над 
пазарните реалности, 
но това е единственият 
начин да бъдат върнати 
вложенията. Частните ин-
вестиции в сектора са и 
проекция на икономическа-
та обстановка страната, 
при по-високи стойности 
на икономически растеж, 
каквито са прогнозите за 
2015 и 2016 г., ще станем 
свидетели на преобръщане 
на тази тенденция.

Какво трябва да се на-

прави, за да се привлекат 

отново чуждестранните 

инвестиции в страната?

Няма спор, че за разви-
тието си нашата иконо-
мика е силно зависима от 
притока на чуждестранни 
инвестиции. Въпреки че 
беше в основата на макар 
и крехкото възстановяване 
през последните две годи-
ни, износът няма как сам 
да доведе до осезаем ръст 
на брутния вътрешен про-
дукт. Потреблението също 
се очаква да се развива под 
потенциала си и няма как 

да генерира растеж и спад 
в безработицата. 

От друга страна кон-
куренцията за привличане 
на свежи пари отдавна е 
глобална и страна като 
нашата трябва да из-
ползва всяка възможност, 
за да насочи вниманието 
на инвеститорите вър-
ху себе си. Оказва се, че 
някои от силните стра-
ни, които ние приемаме 
едва ли не за даденост 
– плоският данък и макро-
икономическата стабил-
ност, остават все още 
непознати за част от 
международната инвести-
ционна общност. Разбира 
се, сами по себе си те не 
могат да компенсират 
пропуските в праворазда-
ването и липсата на пред-
видимост, които усещат 
повечето от предприема-
чите и инвеститорите в 
страната. Значение имат 
и качеството на образо-
ванието, и нивото на под-
готовка на завършващи-
те, не на последно място 
роля играе и т.нар. brain 
drain – изтичането на мо-
зъци, което застрашава 
много фирми от възмож-
ността за изкачване по 
веригата на стойността.  

За това е важно да се 
работи както по подобря-
ване на образа на България 
навън, така по слабите 
страни, които всички ние 
познаваме. Защото колко-
то и да са привлекателни 
рекламните кампании, те 
ще имат по-скоро ограни-
чен ефект сред потенци-
ални инвеститори, докато 
не си свършим домашната 
работа.

Ясен Георгиев, изп. директор на Института за икономическа политика: 

Промените в ЗОП дават надежда за повече възможности пред малките фирми да участват в търговете
Снимка Денис Бучел
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В изложението е раз-
гледан пешеходен мост, 
предвиден за изграждане 
при изкуственото езеро на 
Правец.

При започване на про-
ектната работа пример за 
нас беше съоръжението, по-
строено в непосредствена 
близост до Националния дво-
рец на културата в София. 
То осъществява естестве-
на връзка между парковото 
пространство около НДК 
и територията при хотел 
„Хилтън”. Дъгообразната му 
стоманобетонна конструк-
ция се подчертава допълни-
телно от металния пара-
пет, който следва формата 
й (фиг. 1а). Материалите 
за настилка и облицовка на 
моста са съобразени с тези, 
използвани при заобикаляща-
та го паркова среда. По цяла-
та дължина на съоръжение-
то след защитния парапет 
двустранно са направени 
цветни пасажи, които обо-
гатяват средата (фиг. 1б). 

Предвидената по-голяма 
широчина на съоръжение-
то позволява поставянето 
на пана за организиране на 
фотоизложби (фиг. 1в). По 
този начин обогатеното 
пространство придобива и 
допълнителни функции.

Като основен стремеж 
в проекта за пешеходен 
мост при изкуственото 
езеро на Правец е търсена 
връзка на съоръжението с 
прилежащото застрояване 
и вписване в заобикалящата 
паркова среда. То ще свързва 
хотелския комплекс и вакан-
ционното селище с голф иг-
рището и ще се използва за 
преминаване на пешеходци, 
колички за голф и велосипе-
дисти. Премостването над 
водната площ е с размер 90 
м, като при двата бряга се 
предвижда да се направят 
насипи. В надлъжна посока 
мостът представлява плав-
на дъга, свързваща двата 
бряга (фиг. 2).

На южния бряг се нами-
ра общински път, който е 
в непосредствена близост 
до голф игрището. Трасето 
преди и след моста е с из-
градени асфалтови пътища 
и тротоари към тях.

Отделено е и специално 

внимание на пешеходците, 
които ще ползват уширени-
ята на моста и прилежащи-
те пространства на двата 
бряга като кътове за почив-
ка (фиг. 3а).

Брегът на езерото от-
към страната на хотелския 
комплекс, от двете страни 
на платното за движение, е 
проектиран като зона за от-
дих. Съществуващият тро-
тоар преминава в обиколна 
алея със същата настилка, 
около озеленени площи с мес-
та за сядане. Настилката на 
зоните за отдих е от клин-

керни плочи, както на моста. 
В централните им части 
предвиждаме кръгове, заса-
дени с трева и храсти или с 
цветя (фиг. 3б).

По желание на инвести-
тора в свободните площи на 
кътовете за почивка могат 
да се поставят детски съо-
ръжения за игра и оборудване 
за детски площадки.

От двете страни на 
брега в проектираните зони 
за отдих се поставят за-
щитни парапети от същия 
вид, както на съоръжението 
(фиг. 4).

При двете конзолни уши-
рения се поставят дървени 
пейки с конструкция от ко-
вано желязо, които са от съ-
щия вид, както в парковата 
част на хотела. До всяка 
пейка от двете й страни се 
предвижда поставянето на 
бетонни кашпи с цветя. По 
цялата дължина на моста 
през разстояние около 15 м 
се разполагат осветителни 
тела, също от ковано желя-
зо, по образец от парковата 

среда при хотела (фиг. 5).
Настилката на платно-

то за движение и на ушире-
нията е от клинкерни плочи 
с цвят в керемидено-бежова-
та гама.

Облицовките на плът-
ните вертикални части на 
парапета са от естествен 
камък (гнайс), а хоризонтал-
ната му част е облицована 
с естествен камък в бял 
цвят. Гнайсът и белият об-
лицовъчен камък, предвидени 
в проекта, са същите като 
при къщите и хотела, нами-
ращи се в непосредствена 
близост до съоръжението.

Предвижда се широчина 
от 450 см на платното за 
движение и двустранни кон-
золни уширения с размер 110 
см при двата носещи стълба 
(фиг. 6).

Двата носещи стълба на 

съоръжението предвиждаме 
да се облицоват с естест-
вен камък. Носещите две 
Т-образни греди остават с 
видим бетон. За отвеждане 
на атмосферните води от 
пешеходния мост се прави 
двустранен напречен наклон 
от 2,5% (фиг. 6).

Ажурната част на пара-
пета се състои от носещи 
кутиеобразни кухи метални 
профили и декоративни еле-

менти от ковано желязо в 
тъмнокафяв цвят, отново 
като при комплекса. Парапе-
тът завършва с профилирана 
дървена дъска, захваната за 
хоризонтален кутиеобразен 
метален профил, заварен към 
металните вертикални еле-
менти (фиг. 7).

Барбаканите за отвеж-
дане на атмосферните води, 
разположени в ниската част 
на платното, са изработени 
от бял естествен камък. 
Върху стоманобетонната 
плоча се полага хидроизола-
ция и настилка от клинкерни 
павета върху пясъчно легло 
(фиг. 7).

Заключение

Пешеходните мосто-
ве създават естествен 
преход между територии 
и парков ландшафт. При 
двата примера връзката 
с околното застрояване и 
прилежаща паркова среда 
се постига посредством 
използваните материали 
и елементите на градския 
дизайн. С обогатяване-
то на пространството 
на пешеходните мостове 
и благоустрояването на 
прилежащата им среда се 
създават възможности за 
допълнителни функции и 
те стават притегателни 
места за преминаващите.

Благодарим на екипа от 
инженери на фирма „Мост-
консулт” за поканата за съв-
местна работа.
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Фиг. 1. Снимки от пешеходния мост при НДК

а) платно за движение и защитен парапет

в) поставяне на изложбени пана

б) поглед към съоръжението

Фиг. 2. Изглед към пешеходен мост при изкуственото езеро на Правец

Фиг. 3. Благоустрояване на прилежащата 

територия на пешеходния мост

а) северен бряг б) общ поглед към бреговете

Фиг. 4. Погледи към съоръжението при връзката  

с прилежащите брегове: а) обезопасителни парапети при северния 

бряг; б) организиране на места за сядане около брега на езерото

Фиг. 5. Благоустрояване на пешеходния мост

а) поглед към уширението, велоалеята и 

платното за колички за голф

б) фрагмент, показващ къта за почивка Фиг. 6. Характерни детайли при уширението 

на моста - напречен разрез при конзола

Фиг. 7. Характерни детайли на моста - 

изглед към парапет и осветително тяло

Снимки Влади Георгиев, илюстрации авторите

а) б)
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Методологията на градоус-
тройствено планиране, позната 
днес като технология в изпъл-
нение на постановките на чл. 16 
от ЗУТ, се въведе относително 
късно след промяната на общест-
вено-политическата система от 
1990 г. През последните няколко 
години бяха приети подробни ус-
тройствени планове, съобразени 
с нея, които можем да ползваме 
като експериментални проучва-
ния, оценявайки тяхната ефектив-
ност и целесъобразност. 

Прототипът на цитираната 
разпоредба от ЗУТ е създаден 
още през 1998 г. в ЗТСУ – чл. 21а: 
„Със застроителен и регулационен 
план за неурегулирани територии 
се определят необходимите площи 
за изграждане на улиците, площа-
дите, обектите и съоръженията 
на техническата инфраструкту-
ра. За осъществяването на тези 
мероприятия с влизането в сила на 
плана собствениците на недвижи-
ми имоти отстъпват в полза на 
общината еднаква процентна 
част от имотите си, определена 
с плана, но не повече от 25%.” От 
цитираната норма личи, че няма 
принципна разлика между законови-
те постановки от 1998 г. и 2001 г., 
когато се добавят и функционал-
ните предназначения за социална 
инфраструктура, включително и 
за озеленяване, като хипотези на 
безвъзмездно придобита публична 
собственост. 

Съгласно закона за планово 
изграждане на населените места, 
държавата чрез отчуждителна 
процедура придобиваше собстве-
ност на поземлените имоти за 
прилагане на подробни устрой-
ствени планове (ПУП) без значение 
предвижданията, дали са за пуб-
лични нужди, или не. Настъпилата 
промяна, при която частните имо-
ти бяха защитени от Конститу-
цията, завари професионалисти-
те, обществото и политиците 
неподготвени да провеждат спра-
ведливо и в интерес на цялата 
общност градоустройствените 
предвиждания, вкл. застроявания 
на частично или цялостно неуре-
гулирани или с неприложена първа 
регулация територии.

Същевременно реституцион-
ните процеси доведоха до въз-
становяване на бивши земеделски 
земи в рамките на урбанизирани 
вече територии. Тези поземлени 
имоти е логично да се третират 
като неурегулирани или с неприло-
жена първа регулация. 

Общините нямаха необходи-
мите средства за отчуждаване и 
обезщетяване, както и за изграж-
дане и поддържане на нови об-
ществени обекти. Единственият 
изход от създалата се ситуация 
беше прилагането на регулатор-
ния режим по смисъла на чл. 16 
от ЗУТ. Чрез него, ако не самото 
благоустрояване и поддържане, то 
поне безвъзмездното придобива-
не на собственост за развитие 
на необходимото озеленяване, 
техническата и социалната ин-
фраструктура бяха нормативно 
осигурени. В рамките на насто-
ящия доклад се дава илюстрация 

чрез примери, които потвържда-
ват и доказват полезността на 
целите и ефективността на сред-
ствата при прилагане на градоус-
тройствената методология като 
възможност, заложена в чл. 16 от 
ЗУТ, както и някои изводи и препо-
ръки за евентуални нормативни 
промени.

Общи теоретични и норма-

тивни постановки за прилага-

нето на чл. 16

Териториите на приложение 
на разпоредбите на този член са 
предимно неусвоявани като стро-
ителна зона, неурегулирани по-
землени имоти или такива зони с 
преобладаващо реституирани зе-
меделски земи. Втората хипотеза 
включва и приложението на чл. 16 
в жилищните комплекси, където 
бяха възстановени на бившите 
собственици огромни по площ бив-
ши земеделски земи. 

Специфичните градоустрой-
ствени цели при прилагането се 
постигат при градоустройствено 
планиране на основополагащите 
обществени функции от публичен 
характер, без които всяко населе-
но място просто не може да съ-
ществува. Получаването от стра-
на на общината на необходимите 
площи за публично отреждане при 
тези случаи са три групи терито-
рии със следното предназначение:

 територии за мрежи и съо-
ръжения на техническата инфра-
структура;

 територии за озеленени 
площи с широко обществено полз-
ване (паркове, градини, улично озе-
леняване) и озеленените площи за 
ограничено обществено ползване 
(гробищни паркове, ботанически 
градини, зоопаркове и др.) – публич-
на собственост на държавата и 

общините;
 територии за обекти на со-

циалната инфраструктура с пуб-
лична собственост (образование, 
здравеопазване, социални грижи, 
администрация и др.).

Независимо от безвъзмездно-
то придобиване на собственост 
от общината прилагането на 
чл. 16 гарантира и защитаване 
интересите на собствениците 
на недвижими имоти. Това се по-
стига с разпоредбата, че новоо-
бразуваните имоти не могат да 
бъдат със стойност, по-ниска от 
пазарната преди урегулирането 
им, независимо от редукцията на 
площта им. Практиката доказва, 
че това е така поради повиша-
ване стойността на имота след 
отреждането му за застрояване и 
захранването му с всички елемен-
ти на обществено обслужваща 
инфраструктура с публично пред-
назначение.

От данните в таблица 1 мо-
гат да се направят следните те-
оретични и обобщени изводи за 
конкретния пример: 

Първо, възстановените (рес-
титуирани) имоти по площ са 
съизмерими с второстепенната 
улична мрежа и надвишават те-
рените за социална инфраструк-
тура.

Второ, около 25% от площта 
на територията е за транспорт-
на инфраструктура. Това показва, 
че при лимитиране на редукцията, 
предвидена в чл. 16 от ЗУТ, до 25% 
е невъзможно осигуряването на 
цялата площ за осъществяване 
на всички необходими форми за об-
ществено обслужващи функции, в 
т.ч. озеленяване и социална инфра-
структура.

Съгласно чл. 14, ал. 3 от Наред-
ба № 7 „Правила и нормативи за 
устройство на отделните видове 

територии и устройствени зони”, 
площта на урегулираните жилищ-
ни поземлени имоти като процент 
от площ на територията е както 
следва: 

 в големи и средни градове 
– 50 – 55%;

 в малки градове – 55 – 60%;
 в много малки градове и 

села – 65 – 75%.
Сам по себе си този норма-

тивен акт показва, че единстве-
но в много малки градове и села 
урегулираните жилищни имоти 
достигат предела на 75% и оста-
ват 25% за други предназначения, 
вкл. техническа и социална инфра-
структура и озеленяване. Това до-
казва известно несъответствие 
между цитираната постановка в 
наредбата и пределно дефинира-
ните 25% в чл. 16 от ЗУТ, особено 
за условията в градовете.

Конкретни градоустройстве-

ни примери в Стара Загора и в 

Благоевград, разглеждани като 

експериментални резултати 

Показателно за доказване на 
възможностите да се съхрани 
ценна паркова територия е из-
следването на методологията за 
прилагане на чл. 16 от ЗУТ, вари-
райки в териториалния обхват 
на местността и по този начин 
осигурявайки по-големи площни 
потенциали за концентрирано от-
реждане за озеленяване. Както е 
видно в директивната план-схе-
ма за парк „Бедечка” – вариант 
1, зелените площи могат да се 
съхранят единствено когато се 
ползват предимствата на чл. 16 в 
рамките на възможно най-големия 
териториален обхват, позволяван 
от ОУП на Стара Загора.

Градоустройствените разра-
ботки за обновяване на жилищни-
те комплекси в Благоевград, илюс-
трирани чрез четири конкретни 
ПУП, доказват възможностите за 
прилагане на методологията на 
чл. 16 от ЗУТ, когато не става въп-
рос за усвояване на неурегулирана 
територия, а за нова регулация на 
възстановени имоти в рамките на 
съществуващи жилищни комплек-
си. Чрез прилагането на чл. 16 от 
ЗУТ общината придобива терен за 
ОДЗ и озеленяване.

Заключение, изводи, приложе-

ние и препоръки

Прилагането на технологията, 
основана на чл. 16, е единствени-
ят градоустройствен инстру-
ментариум, който позволява да се 
усвояват нови територии и да се 
обновяват такива с преобладава-
ща реституция в урбанизираните 
зони, запазвайки принципите на 
справедливост и приоритет на 
обществения интерес.

Реализираните примери доказ-
ват, че при условия на фиксирана 
площ като ограничен ресурс и 
константна величина в рамките 
на една местност за нуждите на 
ПУП чрез умело прилагане на ме-
тодологията на чл. 16 от ЗУТ е 
възможно да се постигнат отно-
сително удовлетворителни резул-
тати. Обратното води до няколко 
негативни ефекта:

1. Икономически – огромни 

загуби за общината, свързани с 
непридобиването по безвъзмез-
ден начин на необходимите за 
развитието на селищната ин-
фраструктура поземлени имоти. 
Пропуснатите ползи са измерими 
и колосални, а задълженията на 
местната власт за отчуждаване, 
изграждане и поддържане остават 
и също са измерими и големи. За 
много голям град, като София, за-
губите по окрупнени показатели 
възлизат на около 100 млн. лв. само 
за жилищните комплекси.

2. Социален – изкуствено съз-
дадени напрежение, разединение 
и конфликти между обитателите 
на апартаменти и собственици-
те на поземлени имоти. Неспра-
ведливост както за едните, така 
и за другите в ситуативния, без-
принципен и избирателен подход 
на възлагащия, самоконтролиращ 
се, самооценяващ се и одобряващ 
орган. Корупционната среда е не-
избежна. Обществените обсъжда-
ния губят конструктивния дух и се 
превръщат в скандали и противо-
поставяне.

3. Екологичен – озеленяване-
то, свободните площи, детските 
площадки, пешеходните зони и 
велосипедните алеи или не се ре-
ализират, или се забавят, или се 
правят частично, и то за сметка 
на ненуж но големи общински ин-
вестиции.

От направения анализ следва 
изводът, че е необходимо да се 
препоръча изменение и допълнение 
на текстовете, регламентиращи 
прилагането на чл. 16 от ЗУТ. Това 
включва евентуално увеличаване 
на процентите за безвъзмездно 
придобиване на собственост от 
държавата и общините и специ-
фично обективизиране на тези 
проценти при различни условия на 
градоустройствено планиране. Тук 
има значение, дали става въпрос 
за голям, малък или среден град, 
село или селищно образувание и 
къде е разположена местност-
та – предмет на разработване, в 
рамките на цялостната селищна 
територия, както и целите, кои-
то си поставя местната власт с 
конкретното градоустройствено 
планиране.

Изводи и препоръки се налагат 
и за случаите, когато е можело, но 
не се е прилагало условието на чл. 
16 от ЗУТ. Необходимо е в този 
случай да се анализират послед-
ствията и да се дефинират от-
говорностите на участниците в 
плановия процес, водещи или вече 
довели до ощетяване на общест-
вените интереси.

ЛИТЕРАТУРА
1. Закон за териториалното и 

селищно устройство, чл. 21а.
2. Закон за устройство на те-

риторията, чл. 16.
3. Директивна план схема за 

част от територията на гр. Ста-
ра Загора, парк „Бедечка”.

4. Гр. Благоевград, ПУП, жк „Ален 
мак” – актуализация, ПРЗ.

5. Гр. Благоевград, ПУП, жк „Еле-
ново 1” – актуализация, ПРЗ.

6. Гр. Благоевград, ПУП, жк „Еле-
ново 2” – актуализация, ПРЗ.

7. Гр. Благоевград, ПУП, жк „Ор-
лова чука” – актуализация, ПРЗ.

Таблица 1. Окрупнен баланс на територията за част от жк „Люлин”, илюстриращ 

фактическото и процентното съотношение на избрани видове площи

Парк „Бедечка”: 

а) Визуално сравнение между фактическото 

състояние на парка (ортофотоснимка) с 

предвижданията на ПУП без използване на 

предимствата, които предоставя чл. 16

 б) Вариант на директивна план-схема, 

илюстриращ предимствата на чл. 16 от 

ЗУТ като специфично градоустройствено 

средство с цел запазване на парка
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ПРЕДСТАВЯНЕ 
НА ФИРМА 
ИЛИ ОБЕКТ

РЕКЛАМА
НА НОВИ

ПРОДУКТИ
И 

ТЕХНОЛОГИИ

ОТРАЗЯВАНЕ
НА

СЪБИТИЯ,
СВЪРЗАНИ С 

ВАШАТА 
ДЕЙНОСТ

ОБЯВА НА 
ВАШИТЕ

СПЕЦИАЛНИ 
ОФЕРТИ

На рекламодателите 
вестник „Строител“ 
предлага безплатно 
заснемане на обекта 
и подарява диск със 
снимките.

За контакти:
02/806 24 22
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Да провокира знания, твор-
чество, стремеж към нещо раз-
лично, към нови умения, а не към 
ординарното, онова, което стан-
дартно се изучава в професионал-
ните гимназии по строителство. 
Това беше основната идея на 
Националното състезание Varna 
Spaghetti Tower в черноморската 
ни столица. Независимо че се про-
веде в трудни за Североизточна 
България дни, турнирът показа 
възможности да изведе на раз-
лично равнище образованието и 
подготовката на младите хора 
за бъдещето им в строителната 
професия. Разбира се, в началото 
на събитието бяха пуснати sms-и 
в полза на бедстващите хора от 
варненския квартал „Аспарухово”.

На дискусионния форум, който 
предшестваше турнира, и препо-
давателите от ВСУ „Черноризец 
Храбър”, и учителите от сред-
ните строителни училища обме-
ниха идеи и информация за това 
как можем да поддържаме и про-
вокираме стремежа на децата да 
учат. И то не само в рамките на 
часовете и на задължителните 
контролни и класни работи, за-
щото това вече не е достатъч-
но. Около тази теза се обединиха 
всички - и хабилитираните лица 
от ВУЗ-а, и директорите, и учите-
лите от професионалните гимна-
зии. Защото има още един начин 
да се учи – чрез творчески форми, 

които се предлагат за първи път 
тук, на Националното състеза-
ние за креативни умения Varna 
Spaghetti Tower, за което писахме 
и в предишния брой на в. „Строи-
тел“, който е медиен партньор на 
събитието.

„Науката доказва, че имен-
но с вродената и впоследствие 
развитата интелигентност на 
младите хора ние, по-големите 
и по-знаещите, имаме шанс да 
поддържаме този пламък в тях”, 
категоричен беше деканът на 
Архитектурния факултет проф. 
д-р инж. Стефан Терзиев. В този 
факултет е и катедра „Строи-
телство на сгради и съоръжения“ 
(ССС)  с ръководител доц. д-р инж. 
Милена Кичекова, която е основен 
организатор и ракета носител за 
провеждането на състезанието. 
ССС е наследник на катедрата  
„Морски и строителни науки“ на 
Учебно-научен комплекс  „Техниче-
ски науки“, основана през 1995 г.  
В нея са преподавали и препода-
ват редица известни учени от 
областта на строителните на-
уки. Тук се извършва обучение на 
студентите бакалаври по „Стро-
ителство на сгради и съоръжения“ 
и „Пожарна безопасност и защита 
на населението“. Магистрите се 
готвят по програмите „Стро-
ителни конструкции“, „Пътно 
строителство“, „Водоснабдяване 
и канализационни системи и съо-
ръжения“, „Противопожарна тех-
ника и автоматика“ и др. 

Катедрата на доц. Киче-
кова предлага възможности за 
продължаване на обучението в 
образователна и научна степен  
„доктор“ по акредитираните на-
учни специалности „Строителни 
конструкции“, „Строителни ма-
териали, изделия и технологии за 
производството им“ и  „Техника на 
безопасността на труда и проти-
вопожарна техника“. 

Проф. Терзиев приветства 
присъстващите в дискусията и 
изрази очакването си да се об-
менят мнения от взаимна полза 
за преподавателите от ВУЗ-а 
и учителите от професионал-
ните гимназии. „Това, което ще 
започне след малко с вашите 
ученици, е една различна форма 
на творческо общуване. Тя ще им 
даде възможност да почувстват 
формите, методите и начините 
на студентското образование, в  
което се дава много повече сво-
бода за мислене и творчество, 
отколкото в средното училище”. 

Очакванията на всички са 
състезанието да се превърне в 
традиционно и в следващите из-
дания да се включат строителни 
гимназии от други градове. „На-
дявам се този форум да постави 
началото на дългогодишно пол-
зотворно сътрудничество между 
нашия университет и строител-
ните гимназии”, завърши проф. 
Терзиев. 

„В професионалното направле-
ние „Строителство, архитектура 

Мариана Спасова, 
директор на ПГАСГ - Пловдив: 

Радостина Дамянова, 
директор на ПГСГ - Добрич:

Преподавам по специалността „Стоманобетон, 
стоманобетонни конструкции и сеизмично строи-
телство” - една от най-съвременните дисциплини в 
момента. Сигурно ще попитате каква е връзката меж-
ду спагетите и стоманата? Тези спагети ще дадат 
възможност на учениците да видят какво може да се 
направи от гъвкав материал, който се различава от 
стоманобетона, но има доста прилики със стомана-
та. Има аналог с това, каква конструктивна система 
би била най-подходяща за изграждането на гъвкава 
кула, тъй като, за да издържат сградите на определе-
на степен на сеизмично въздействие, е много важно да 
има т.нар. дуктилност - да могат да се деформират в 
допустимите граници за съответната конструкция. 

За състезанието подбрахме спагети със средна 
пластичност - нито прекалено крехки, нито прекалено 
гъвкави, така че участниците да могат да направят 
своята най-висока кула. В преносен смисъл тя ще се 
реализира и с подкрепата ни при началото на след-
ващия етап от живота на дванадесетокласниците. 
Наградата за призьорите е летящият им старт в 
класирането за кандидатстудентската надпревара. 

От друга страна, кулата трябва да бъде лека, за 
да може да издържи основата, където са най-големите 
напрежения и натоварвания. Материалът, предвиден 
за нея, е глина. Продължаваме идеята си със стремеж 
това, което градим с нашите гости от строителни-
те гимназии, да бъде устойчиво, екологично и зелено.

Варненското състезание е интересна иновативна идея. 
Нашите ученици приеха поканата на ВСУ за него и сформи-
раха два отбора. Традицията е нещо много хубаво. И както 
проектът на КСБ „Аз мога да строя” и на неговия идеен дви-
гател Пламен Иванов - зам.-председател на Камарата, така 
нека и Varna Spaghetti Tower да се наложи и във времето, и сред 
сродните гимназии от страната. Всичко допълнително като 
творческо хрумване ще бъде само от полза за израстване-
то в професионално отношение на нашите ученици. Накрая 
ще кажа, че поредният випуск завършва със среден успех 
около „Много добър” (4,60 – 4,80), което е висок показател 
за гимназия с толкова трудни предмети като тези, които 
предполага изучаването на строителството, архитектура-
та и геодезията.

Идеята на преподавателите от университета провокира интерес  у децата. 
Участваме с пет отбора. Ако направим паралел между спагетите и отделните 
строителни материали, които гимназистите изучават по специалните предмети 
- „Механика“, „Стоманобетон“ и др., то това означава да покажат своите знания 
и умения на едно по-високо ниво, каквото е университетското. В проведената 
дискусия се откроиха и някои общи проблеми – най-вече че се забелязва тенден-
ция новите технологии и програмни продукти да не са много познати на учи-

Участието на нашия екип е инициирано от самите 
ученици. Те се подготвяха сами, без нашата помощ, 
и идеите им са много добри. Те са креативни млади 
хора. Особено похвално е, че строителният бранш ус-
пява да ни помага във всичко. Струва ми се, че про-
фесионалистите от строителния отрасъл трябва да 
имат по-големи възможности да оказват влияние върху 
учебните планове и програми. Кой друг, ако не те, знае 
какво е нужно за отрасъла? По идея на Камарата МОН 
допусна да променим учебния план от 2013 г. и успяхме 
- увеличихме часовете по практика, намалихме някои 
от общообразователните предмети. 

Ученици от 
професионалните 
гимназии в Пловдив, 
Варна, Велико Търново, 
Шумен и Добрич 
участваха в първото 
Национално състезание 
Varna Spaghetti Tower

Снимки авторът

и геодезия” нашата ангажираност е 
да осъществим мечтата на умните 
млади хора да се реализират като 
строителни инженери и архитекти. 
Защото това са професии на минало-
то, на настоящето и на бъдещето“, 
заяви  доц. д-р инж. Росица Петкова 
- научен секретар на Архитектурния 
факултет.

Стартът беше даден. В надпре-
варата участваха екипи от строи-
телните гимназии в Пловдив, Варна, 
Велико Търново, Шумен и Добрич. 
Идеята бе да се построи атрактивна 
кула с помощта на спагети и марш-
малоус с възможно най-голяма височи-
на, която да издържи поне собствено-
то си тегло.

Амбицията ни е новото начинание да се 
превърне в традиционно за нашата катедра 
и за ВУЗ-а. Идеята възникна от желанието 
ни да работим и да развиваме контактите 
с учениците от строителните гимназии. 
Състезанието ще бъде полезно и в чисто 
практически смисъл – гимназистите виж-
дат как се учи при нас, ориентират се в 

специалностите, дишат, макар и за ден-
два, академичен въздух. Това създава самочувствие. Другата основна цел 
е креативността. Правим интересни неща, много уъркшопове, различни 
инициативи. Този път акцентираме върху средното строително образо-
вание. Защото в последно време младите хора трудно се ориентират в 
богатството от специалности, които ВУЗ-овете от страната предлагат. 

По интереса, който виждаме тук, вярваме, че сме намерили нова фор-
ма, точната съвместна инициатива, която в никакъв случай няма да бъде 
последна. Затова няма да спрем дотук. Изграждането на новото поколение 
строители трябва да стане обща грижа – на средното училище, на самите 
ученици, на университетите, в които се изучават инженерни специално-
сти. Провокираме младите колеги да докажат какво умеят.

Ще направя съпоставка между популярния проект на КСБ „Аз мога да 
строя” и Varna Spaghetti Tower. И двата са креативни.  Но разликата е, че при 
нас няма наставници. Искаме на място, тук и сега, да подготвим младите 
хора чрез един лекционен модул за това, което им предстои в състезание-
то, и оттам да видим тяхната креативност. 

Доц. д-р инж. Милена Кичекова:

Доц. д-р инж. Даря Михалева:

телите в средното училище. За това има и 
известно оправдание, тъй като те са длъжни 
стриктно да спазват плановете за обучение, 
спуснати от МОН, и трудно намират време 
за авангардните изисквания на времето, в 
което живеем. 

Разбира се, има особен чар да развиваш 
у себе си различни умения, които придават 
по-особен вид и смисъл на нашата образо-
вателна система - показване и налагане на 
творческото начало при усвояване на нови 
знания. 

Калина Нушева, директор на ПГСАГ - Варна:
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Видима е постоянната грижа 
на общината за строителство-
то на сгради за детски заведения 
и на защитени жилища за наста-
няване на нуждаещите се групи 
от хора. Това определя големия 
обществен отзвук и отговор-
ност на строителните фирми, 
които се занимават с изпълне-
нието на такива обекти. 

Нашият репортаж започна 
на финалната права при довърш-
ването на една от двете нови 
детски градини в столичния ра-
йон „Оборище”. По време на регу-
лярната проверка, която кметът 
Йорданка Фандъкова направи, се 
срещаме с представители на 
фирмата „Радми 90” – член на 
КСБ, която строи чудесните 
детски заведения. Управите-
лят Милтен Рътаров споделя, 
че градината е с капацитет за 
три групи малчугани и ще започне 
да приема деца от 1 септември. 
„Дотогава всичко ще бъде завър-
шено. Предлагам да разгледате и 
изпълнението на басейна и окол-
ното пространство”, предложи 
той. Тръгваме заедно. Личи май-
сторска работа и в проектиране-
то, и в изпълнението. Сградата 
е ново строителство, с всички 
възможни удобства за децата и 
техните възпитатели – освен 
басейн тук има и спортна зала, 
5 нови площадки за всяка от гру-
пите, разположени многофунк-
ционално в относително малкия 
прилежащ двор. Според столич-
ния градоначалник сега на дневен 
ред е обявяването на свободните 
места в системата на детските 
градини на столичния град, а тук 
ще има нови 80. 

„Известно е, че район „Обо-
рище” беше с най-много пробле-
ми по отношение на местата в 
детските заведения. Постепен-
но този недостиг се преодолява 
и след построяването на двете 
детски градини и ремонта на два 
етажа в градината на ул. „Дунав” 
недостигът ще се сведе до мини-
мум. Грижа на общината е все по-
активно да търси възможност за 
решаване проблемите на децата 
и техните родители”, сподели 
Йорданка Фандъкова, като бла-
годари на Рътаров за отличното 
качество. 

Столичният градоначалник 
нарече новия строеж в район 
„Оборище“ „петзвездна детска 
градина” и това определено беше 
признание за труда на строите-
лите от „Радми 90”. С Милтен 

се засичаме за втори път при 
строеж на детска градина. Той е 
бакалавър по две специалности 
от Испания – по бизнес админи-
страция и по икономика, а сега 
кара магистратура в НБУ и тръг-
ва по стъпките на баща си – инж. 
Димитър Рътаров. 

Първата ни среща стана пре-
ди година в един 10-метров изкоп 
на столичната улица „Победа”, 
където момчетата от фирмата 
му започваха сложната арматур-
на плетеница по колоните и сте-
ните веднага след изливането на 
фундаментната плоча. Сега раз-
бирам, че тази градина отдавна е 
завършена и децата в нея играят 
на воля, а възпитателите им не 
спират да редят добри думи за 
строителната работа на един 
сложен, с ъгловата конструкция 
и с трудна комуникация за теж-
ките машини обект.

Тук, на проверката на гради-
ната в район „Оборище”, Милтен 
лаконично представя някои от 
трудностите при строител-
ството – дълбокия изкоп, необхо-
дим за разгъването и на басейна, 
и на двата сутерена в сградата, 
както и близостта на стари 
сгради с неясни водопроводни и 
електровръзки. Така впрочем е в 
почти цялата стара София. Към 
това управителят на фирмата 
добавя и непрекъснатите вале-
жи в последно време, които са 
пречили на планираната по дни и 
часове работа.

Един 110 киловолтов кабел 
например допълнително е вне-
съл напрежение в иначе бойните 

редици на строителите. Той е 
преминавал под терена на ново-
строящата се сграда и е трябва-
ло да бъде преместен. Направе-
на е специална коруба, в която е 
вкаран, съгласно изискванията на 
електропреносното дружество, 
гарантиращо безопасността на 
кабела при експлоатация. 

Строителите са били при-
нудени да направят и специални 

укрепвания на изкопа, както и 
необходимите хидроизолационни 
мероприятия към сутерените 
и басейна. В процеса на работа 
стигат до извода, че за смет-
ка на малко допълнително на-
прежение за строителите и на 
проектанта на сградата могат 
да увеличат РЗП на сутерените 
и така създават нови удобства 
за работа на възпитателите и 
другия персонал на градината. 
В относително малкия двор има 
радост за очите. Детските пло-
щадки са така оцветени, че мал-
чуганите от петте групи да не 
бъркат своята група, когато из-
лизат да играят на обезопасени-
те места. Настилките са меки, 
ударопоглъщащи. 

Такива, а и доста други нови 
неща откриваме при завършване-
то на две сгради в район „Красна 
поляна”. Ситуирани в средата на 
небезизвестния ромски квартал 
„Факултета”, те ще бъдат за 
новия Център за настаняване от 
семеен тип. Той е предвиден за 12 
деца от специализирани инсти-
туции и допълнително има две 
места за настаняване на младе-
жи по спешност. 

„Виждате, че от едната 
страна на сградите има „тапа”, 
а тук планът предвижда да има 
улица, т.е. строяхме в условия-
та на незадоволително развита 
инфраструктура. Подземните, 
надземните и другите комуни-
кации ни създадоха доста гла-
воболия, но сега предполагат 
подобряване на средата за оби-
таване не само на възпитаници-
те на центъра, но и на съседите 
от махалата”, обяснява Милтен, 
като не пропуска и някои комични 

ситуации с живеещите в окол-
ните жилища. Споделя, че тук, 
на улицата, непрекъснато нещо 
се пере – килими, черги, одеяла, 
и водата свободно тече по на-
клона към… двора на центъра. 
Строителят обаче направил 
преграда пред мръсната вода и 
сега тя се зауства в уличната 
шахта.

Райграсът е покарал, зеле-
ното изпъстря двора, а чрез за-
саждане на дървесна и храстова 
растителност ще се създаде 
известна защита от северни-
те и северозападните въздушни 
течения. Живият плет от туя и 
птиче грозде ще бъде оформен 
с височина 150 см. Хем да радва 
окото на младежите, хем да е ес-
тествена преграда за погледите 
на комшиите.

Интериорът е оформен сем-
пло и функционално. Всекиднев-
ните за трите групи са достъп-
ни от общите помещения и е 
осигурено лесно наблюдение от 
страна на персонала на центъ-
ра. Спалните и подходите са из-
пълнени така, че да осигуряват 
комфорт и на деца с двигателни 
увреждания, а могат да бъдат 
оформени и според индивидуал-
ните желания на техните оби-
татели.

Милтен Рътаров обръща 
специално внимание на котел-
ната инсталация с пряк достъп 
от двора. Тя е разчетена да гори 
пелети. Но благоприятното изло-
жение на сградите предполага и 
монтирането на слънчеви колек-
тори на покрива, което е и напра-
вено, за максимално използване 
на възобновяемите източници 
на енергия. „Всички външни сте-

ни са проектирани и 
изпълнени съгласно 
нормите за комфорт 
в жилищните помеще-
ния. Вложени са пред-
видените топлоизо-
лационни материали 
и висококачествена 
дограма с нискоеми-
сийни стъклопакети”, 
разказва управителят 
на „Радми 90”. 

Отвън разгова-
ряме със съседите. 
Техните думи са до-
бронамерени, особе-
но когато местните 
разбират, че новите 
строежи са за из-
страдали по големите 
сиропиталища деца. 

Снимки авторът

Проверката на столичния 

градоначалник

Цветна приказка

Детската градина 

в район „Оборище”

Милтен Рътаров – управителят 

на „Радми 90“

КотелнотоКрасиво, чисто и функционалноЦентърът за настаняване от семеен тип
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Преди повече от 130 
години Шумен става люлка 
на пивоварната култура в 
България. Началото е по-
ставено от унгарски еми-
гранти, най-известният 
от които е Лайош Кошут – 
лидер на унгарското рево-
люционно движение. Прави 
впечатление, че повечето 
известни пивоварни фа-
брики са създадени само 
няколко години след въз-
становяването на българ-
ската държава. Пионери в 
родното пивоварно дело са 
предимно чужденци – чехи, 
немци, швейцарци. Пове-
чето от тях са жп стро-
ители, които изоставили 
изграждането на железни-
ци, за да се посветят на 
един друг, по-различен път 
за свързване на България с 
Европа, а именно бирата.

Чешкият майстор пи-
вовар Франц Франтишек 
Милде пристига в Шумен 
през 1882 г. и създава Бъл-
гарското пивоварно дру-
жество. Целта му била 
варене и продажба на пиво 
на едро и дребно. Доброто 
съчетание на природни да-
дености – вода, въздух и 
студ, значително са помог-
нали на първите пивовари 
да произведат качествено 
пиво, следвайки най-добри-
те чешки традиции.

Първата грижа на дру-
жеството била да намери 
място за построяване на 
фабрика. Определено било 
текето градина на шейх 
Исмаил Сюлейманов на мяс-
тото на интендантските 
казарми. Със Сюлейманов 
бил сключен договор за 6 
години, като наемът бил 
140 хил. гроша. Сделката 
се провалила поради несъг-
ласието на военния лекар 
Вознесенски, който живе-
ел в сградата на текето и 
разполагал с него. 

Управата на друже-
ството избрала мест-
ността Кьошковете и там 
през 1882 г. бил поставен 
основният камък на фабри-
ката. Строежът започнал 
по скица, начертана от 
Милде. В края на януари 
1883 г. сградата била за-
вършена. За построява-
нето и обзавеждането й 
били изразходвани 100 хил. 
гроша.

Производството на 
пиво започнало в скромни 
количества. На първо вре-
ме фабриката разполагала 
с казан от 1000 л, 5 фермен-
тационни каци по 2000 л и 
22 бъчви за отлежаване 
на пивото по 1000 л. През 
следващата година друже-
ството купило още един 
казан от 2000 л, работата 
се разраствала все повече 
и през 1887 г. фабриката 
придобила казан с капаци-

тет 7500 л. 
Първото накисване на 

ечемик за производство на 
малц станало на 31 януари 
1883 г., а първата варка 
била завършена на 1 март. 
За 7 месеца фабриката 
произвела 896 хектолитра 
бира. Наред с големите си 
успехи дружеството изжи-
вява и немалко трудности. 
То било принудено да води 
борба с голяма конкурен-
ция. Още през 1885 г., само 
3 години след построяване-
то на фабриката, в Шумен 
се образува ново пивовар-
но дружество, което из-
гражда модерна фабрика в 
центъра на града. В края 
на 1893 г. след дълга бор-
ба Българското пивоварно 

дружество става и негов 
собственик.

„Шуменско“ през XX в.

През 1903 г. дружество-
то изкупува пивоварното 
предприятие „Хаберман” в 
Русе, което продължава да 
функционира до далечната 
тогава 1924 г. Пивоварна-
та се разширява и скоро 
идват и големите отли-
чия. Чест е за „Шуменско” 
да бъде номинирано за при-
дворен доставчик лично от 
цар Фердинанд след негово 
гостуване в Шумен.

За първи път пиво-
то се предлага на Плов-
дивския панаир, където 
е удостоено с почетен 

диплом и златен медал. 
Настъпва неговото три-
умфално появяване на 
европейската сцена – 
следват златни медали 
на изложенията в Париж, 
Сен Луис, Лиеж, Милано и 
Лондон (1900 – 1907 г.).

Постоянно увеличава-
щият се пласмент на пиво 
затруднява транспорти-
рането от фабриката до 
гарата и дружеството 
построява собствена же-
лезница, завършена през 
1911 г. След Първата све-
товна война фабриката 
била разширена отново. 
Увеличен бил нейният годи-
шен капацитет. От Чехия 
били доставени модерни 
варки по 180 хектолитра 
за отглеждане на пивото. 
Всички дървени съдове от 
старите изби били премах-
нати.

Световната икономи-
ческа криза в началото на 
30-те години на миналия 
век слага своя отпечатък 
на съществуването на фа-
бриката. В производство-
то й се отчита голям спад, 
който сравнително бързо 
е преодолян. През 1940 г. 
пласментът се засилва из-
вънредно много и за да има 
съотношение с производ-
ството, се взема решение 
да се откупи софийската 
пивоварна фабрика „Ма-
кедония” и чрез нея да се 
снабдяват западните ре-
гиони на страната. Пери-
одът е изключително бла-
гоприятен и консумацията 
на бира бележи невиждани 
нива.

Втората световна 
война също се отразява на 
пивоварната. През 1945 г. 
фабриките на дружество-
то в Шумен и Русе са раз-
делени и започват да функ-
ционират самостоятелно. 
Производството посте-
пенно намалява и в самото 
начало на национализация-
та държавата слага своя 
монопол върху шуменска-
та фабрика. До началото 
на 50-те години ръстът 
на производство е с бав-
ни темпове и качеството 
слабо се понижава, най-ве-
че поради недостатъчна 

хладилна мощност.
През 1956 г. се слага 

старт на преустройство-
то й в пивоварен завод. 
Първоначалният проект за 
разширяване с капацитет 
20 млн. л годишно се пре-
работва за 40 – 50 млн. л 
и механизиран малцерай 
с капацитет 7,5 млн. кг 
малц. Разширяването на 
завода започва през 1957 г. 
В следващите две години 
са завършени новите ка-
нали, водните инсталации, 
подобрени са пътищата. 

През 1958 г. започва 
строежът на модерна па-
рова станция с 3 котела 
върху 450 кв. м. Преустро-
ен е и варилният цех с нова 
четирисъдова варка – по 
350 хетолитра всеки съд. 
Така цехът се е оформил с 
две четирисъдови варки с 
общ капацитет 530 хето-
литра за 8 часа. 

През 1962 г. е била за-
вършена трансформация-
та в завод. Капацитетът 
на избите е достигнал 
5 млн. л, а ферментацията 
– 1,4 млн. л. Въглеродният 
диоксид от нея се оползо-
творявал за нуждите на 
пивопроизводството и за 
производството на други 
газирани напитки.

През 1964 г. „Шуменско 
специално“ получава златен 
медал за високо качество на 
Пловдивския панаир. Пивото 
бързо печели популярност 
на пазара и се прочува с 
това, че започва да се сер-
вира в самолетите на БГА 
„Балкан” при международни-
те полети. В пет поредни 
години, от 1982 до 1986 г., 

специалното пиво печели 
златни медали и палма от 
Световната организация 
по качеството „Монд Се-
лекцион”. Получава и пра-
вото върху етикетите на 
продуктите си и в реклам-
ни материали да обознача-
ва отличията – символ на 
постоянно високо качество.

През XXI в.

Дружеството е прива-
тизирано през 1999 г. от 
турската фирма Finmetal.

От август 2002 г . 
мажоритарен собстве-
ник е датският концерн 
„Карлсберг”. Новите соб-
ственици поемат ръко-
водството с истински ам-
бициозна инвестиционна 
политика – стартира по-
строяването на цех, обо-
рудван с бутилираща линия 
KRONES с производител-
ност 45 000 бутилки/час. 

П р е з  2 0 0 3  г . 
„Карлсберг” получава при-
за за инвеститор на годи-
ната с 20 млн. лв. вложе-
ния в модернизацията на 
двете си пивоварни – „Шу-
менско пиво” и „Пиринско 
пиво”. До 2014 г. парите 
за благоустрояването на 
заводите достигат 90 
млн. лв., като се строят 
нови складови помещения, 
подменят се машините за 
етикети на пластмасо-
вите бутилки, изграждат 
се буферни резервоари за 
пречистване на водата. 
Предстоят инвестиции в 
изграждането на собст-
вени пречиствателни 
станции.

Основният камък на фабриката е поставен през 1882 г. 

Снимки авторът и Carlsberg Bulgaria 
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Интериорният дизайн 
от средата на миналия 
век вече се възприема 
като специфичен стил с 
характерни атрибути. 
Стилистиката, мулти-
плицирана от филмите за 
Джеймс Бонд, и днес е ак-
туална и често се използ-
ва, създавайки асоциации с 
миналото. Характерните 
лампи, секции и гардероби, 
цветните килими, дивани-
те и креслата на тънки 
крачета, огромните те-
левизори или акустичната 
китара са в състояние 
да създадат емоционална 
препратка към времето на 
супершпионина. 

Хотели, яхти, коли, мебели, 

дори мобилни телефони

Най-големите фенове 
на Бонд може би обмислят 

пътуване до Париж. Мяс-
тото не е случайно. Във 
френската столица се 
намира бутиковият хотел 
Seven, в който се поме-
щава апартамент, носещ 
духа на Агент 007. Освен 
това той е блестящ при-
мер за добър стил. Соб-
ствениците са привлекли 
известни дизайнери, като 
Винсент Басти, Вирджи-
ния Кае, Силвия Корет и 
Пол Бертран Матийо, за да 
оформят 28-те тематич-
ни апартамента от всички 
епохи. Безспорен хит е жи-
лището на супершпионина. 
Интериорът е изграден 
от ретро елементи, кои-
то създават усещането, 
че в него наистина живее 
таен агент. Стаята е 
обзаведена изключително 
елегантно и с вкус, а на 
особена почит са детай-
лите, които впечатляват 
с оригиналността си. Голя-
ма част от тях са позна-
ти от филмите с Джеймс 
Бонд – златни пистолети, 
огледален таван над лег-
лото и златен акцент в 
банята. В модерната мъж-
ка обстановка се вписват 
разположените по стени-

те снимки от всички час-
ти на известната пореди-
ца, и то по забележителен 
начин. Освен това в апар-
тамента има турска баня, 
климатик, голямо бюро, ми-
нибар, електронен сейф и 
хавлии. Феновете на шпи-
онската поредица могат 
да гледат всички филми в 
уюта на спалнята си пред 
огромния екран на теле-

визора. Освен желание да 
се превъплътят в ролята 
на тайни агенти, посети-
телите на апартамента 
трябва да разполагат и с 
достатъчно финанси, тъй 
като една нощувка в жили-
щето на 007 струва 484 
евро.

MaxAlto с дебют 

Обграден в лукса на 
уникалните мебели на 
MaxAlto, Джеймс Бонд се 
развихря в търсене на 

предателите в създадения 
през 2008 г. филм „Спектър 
на утехата”. Италианците 
са специализирани в про-
изводството на шедьов ри 
от масивна дървесина с 
модерен дизайн. Специал-
но са поканени да създа-
дат интериора за част от 
снимките на продукцията, 
като целта е да се добави 
и подсили усещането за 

лукс и класа в неподража-
емия стил на Джеймс Бонд. 

Мебелите на MaxАlto 
заемат централно място 
в няколко решителни сце-
ни. Интериорът на гранд-
хотел „Боливар” в Боливия 
е изцяло обзаведен с тех-
ните колекции. Подчерта-
ното присъствие на мар-
ката се изразява с меката 
мебел и леглото Talamo от 
AC Collection, бюрото Max 
от колекцията Simplice, 
както и специално подбра-
ните нощни шкафчета и 

кресла. Дизайнер на серия-
та е Антонио Читерио. 

Направиха Aston Martin DB9 

Полското тунинг сту-
дио Carlex Design напра-
ви специален Aston Martin 
DB9 в стила на Агент 
007. Арматурното табло, 
воланът и скоростният 
лост са облечени в тъм-
носива кожа. Освен това 
седалките и панелите на 
вратите са обгърнати от 
кожа в два тона на сивото 
и алкантара от каталога 
на Porsche, а елементи в 
златисто подчертават 
линиите на интериора. 
От Aston Martin разкриха, 

че работят по изцяло ново 
поколение на DB9, което 
може да използва двигате-
лите на Mercedes AMG, но 
ще запази духа на верния 
пазител на кралицата на 
Великобритания.

Яхта

Ако искате да видите 
най-красивите, най-необи-
чайните и най-големите 
яхти в Европа, идете в Мо-
нако. И не просто в Монако, 
а е необходимо да посети-
те най-вълнуващото съби-
тие за годината в Среди-
земно море – Monaco Yacht 
Show. Сред най-впечатля-
ващите машини компани-
ята CRN показа необичай-
но технологично решение 
в стила на филмите за 
Джеймс Бонд. Луксозната 
60-метрова J’Ade e направе-
на от стомана и алуминий, 
с изискан италиански инте-
риор, басейн с турска баня, 
зона за релакс, развлека-
телни системи и необичаен 
гараж с лодка – водата от 
него се оттича за няколко 
минути след зат варяне на 
вратата.

В крак с времето

И тъй като вечната 
професия на шпионина е 
свързана с най-новите 
технологии, стилът на 
Джеймс Бонд се пренася и 
в промишления дизайн. До-
бър пример е Sony Xperia T, 
който Агент 007 използва 
във филма „Скайфол”. 

Външно Xperia T опре-
делено се различава от 
наложения при предните 

модели Xperia дизайн. Те-
лефонът изглежда доста 
по-екстравагантен и мо-
дерен. Познатата ни про-
зрачна лента на корпуса е 
окончателно премахната, 
а задният панел е изваян в 
елегантна вдлъбната из-
вивка. Корпусът е напра-
вен от висококачествена 
пластмаса, но познатата 
ни от предните модели 
лъскавина тук вече липсва, 
а като допълнение е поло-
жен слой гумено покритие. 
Традиционните 3 стилни 
метални бутона, използва-
ни за увеличаване/намаля-
ване на звука, включване/
изключване на телефона и 
камерата, сега са с проме-
нено местоположение и се 
намират долу вдясно. Това 
е добро инженерно реше-
ние, защото така бутони-
те са изключително лесни 
за достигане и боравене. 

И за хората в сянка 
Sony Xperia T предлага из-
ключително сериозна ка-
мера с 13 MP сензор. От 
режим в готовност до ре-
жим за снимане камерата 
преминава за малко повече 
от една секунда. С нея се 
правят снимки шедьоври, 
за което спомага и LED 
светкавица. Има възмож-
ност да записвате видео 
в HD резолюция. Камерата 
е осигурена с богат набор 
от полезни функции – раз-
познаване на лица, авто-
фокус, стабилизация на из-
ображението, географско 
тагване, самоснимачка и 
още много други. Втора 
камера, разбира се, е на-
лична, като с нея се про-
веждат видео разговори.

Агент 007 вдъхновява

Áîíä”

Какво е 007 без любимата си кола?

В уютното гнездо на супершпионина

Свръхмодерната яхта 

има и място за момичетата на Бонд

Бонд обсъжда борбата 

срещу предателите в изискана обстановка

В света на новите технологии



31СТРОИТЕЛТЪРГОВЕ & ОБЯВИпетък, 27 юни 2014

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

НОВО!

НОВО!

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Наименование: „Водоснабдяване село Кундево“

Наименование: „Закриване и рекултивация на общинско депо 
за неопасни отпадъци в гр. Ахтопол”

Наименование: „Избор на изпълнител на строително-мон-
тажни работи за Клиниката по урология по проект „Развитие на 
високотехнологично лечение в СБАЛО ЕАД, гр. София“

Още на: www.vestnikstroitel.bg

Възложител: Община Неделино
Описание: Обектът на поръчката 

предвижда подмяна на съществуващата 

водопроводна мрежа от азбестоциментови 
тръби на с. Кундево и направа на напорен 
резервоар V = 200 м3.

отдава под наем автокранове  
12 т, 30 т, 50 т. 
Може и дългосрочно в цялата страна.

За контакти: 0899949455 Владимир Жеков

Oсн. предмет: 45232150 – Строителни 
и монтажни работи по общо изграждане на 
разпределителни водопроводи  

Прогнозна стойност: 798 788,85 лв.
Общо количество или обем: Рекон-

струираната водопроводна мрежа на с. 
Кундево ще се изпълни от полиетиленови 
тръби. Предвижда се водозахранване на 
консуматорите в максимална степен и 
обхват. Преценена е възможната траси-
ровка на водопроводите, имайки предвид 
изключително малката широчина на улици-
те. Отчетено е и местоположението на 
сегашните водопроводи с оглед ползване 
на вече изградени сградни водопроводни 
отклонения. Ще се подменят съществува-
щите тръби до събирателната шахта и от 
нея, като на тяхно място се монтират два 
външни водопровода от съществуващата 
събирателна шахта до новопроектирания 
напорен резервоар. Единият е захранващ 
напорния резервоар, а другият е храните-
лен за селото. Началото на новопроекти-
раната мрежа е от шахта редуцир вентил, 
намираща се с навлизане в селото. Пред-
вижда се подмяна на водопроводи по улици 
I, II и III. Предвидени са следните параметри 
на водопроводната мрежа по улици: – от 

съществуваща събирателна шахта до НР: 
L = 195 м, DN 90/10; – от НР до същест-
вуваща събирателна шахта: L = 193 м, DN 
110/10; – улица I: L = 436 м, DN 90/10; – улица 
II: L = 598 м, DN 90/10; – улица III: L = 390 м, 
DN 90/10. Общата дължина на подменената 
водопроводна мрежа възлиза на 1424 м. При 
така подбраната конфигурация на мрежата 
и диаметри на отделните улици се осигу-
рява необходимият свободен напор за кон-
суматорите на вода. По вътрешната водо-
проводна мрежа е предвидено изграждане 
на следните водопроводни съоръжения: • 
направа на шахта редуцир вентил; • спи-
рателни кранове с охранителна гарнитура 
с PN 10; • пожарни хидранти 70/80 мм от 
надземен тип с местоположение, изяснено 
в проекта; • сградни водопроводни откло-
нения – изпълняват се чрез водовземни ско-
би, съответните фитинги, тръби ПЕВП с 
преобладаващ диаметър 32 мм, тротоарен 
спирателен кран и връзка със сега същест-
вуващото отклонение; • опорни блокове с 
местоположение, изяснено в съответни-
те планове и размери, дадени в проекта; 
• укрепване на кабели при пресичането им 
с водопровода. Предвидена е и направа на 
напорен резервоар V = 200 м3.

Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в месеци – 6
Срок за получаване на документация за 

участие: 17.07.2014 г. Час: 17:00
Срок за получаване на оферти или заяв-

ления за участие: 24.07.2014 г. Час: 17:00
Отваряне на офертите: гр. Неделино, ул. 
„Александър Стамболийски” № 104, ет. 2, 
Заседателната зала на общинската адми-
нистрация 

Дата: 25.07.2014 г. Час: 09:00
За контакти: Стоян Беширов, Евгений 
Велков
Факс: 03072 8850
Адрес: ул. „Александър Стамболийски” № 
104
Адрес на възложителя: http://www.nedelino.
bg
Телефон: 03072 8801
E-mail: oba_nedelino@abv.bg 

Oсн. предмет: 45000000 – Строителни и 
монтажни работи 
Прогнозна стойност: 729 560 лв.
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в дни – 180
Срок за получаване на документация за 

участие: 01.08.2014 г. Час: 15:00 
Срок за получаване на оферти или заяв-

ления за участие: 12.08.2014 г. Час: 15:00

Отваряне на офертите: гр. София 1756, 
ул. „Пловдивско поле” № 6, ет. 6, стая № 16
Дата: 13.08.2014 г. Час: 10:00
За контакти: Весела Александрова
Факс: 02 8706321
Адрес: ул. „Пловдивско поле” № 6
Адрес на възложителя: www.sbaloncology.bg 
Телефон: 02 8076355
E-mail: valexandrova@sbaloncology.bg 

Възложител: „Специализирана болница 
за активно лечение по онкология” ЕАД

Описание: Извършване на строител-
но-монтажни работи в сградата на СБА-
ЛО ЕАД, гр. София, съгласно приложена 
количествено-стойностна сметка (КСС) 

– Приложение № 19, неразделна част от 
документацията. В КСС са включени след-
ните дейности: архитектурни ремонт-
но-строителни дейности, демонтажни 
работи, монтажни работи, осветителна 
инсталация, евакуационно осветление, 

силова ел. инсталация, телефонна ин-
сталация, компютърна инсталация, сиг-
нализация, видео домофон на главния вход, 
антенна инсталация, част „Медицински 
газове”, част „Видео конферентна връз-
ка”, част КД, част ПИ, част СОТ, част 
ОВК, част ВиК и пожарогасене. Целта на 
настоящата поръчка е чрез провеждане-
то на открита процедура по реда на гл. 5 
от ЗОП да бъде избран изпълнител, пред-
ложил икономически най-изгодни условия 
за извършване на строително-монтажни 
работи с цел разширяване на Клиниката 

по урология. За разширяване на Клиника-
та по урология е необходимо извършване 
на СМР на помещения за преместване на 
Клиничната лаборатория и Трансфузион-
ната хематология с цел освобождаване 
изцяло на IV етаж, блок А в основната 
сграда на лечебното заведение. По този 
начин ще се постигне привеждане на дви-
жението на потоците от пациенти в 
определени зони в съответствие с меди-
цинските стандарти и ефективно използ-
ване на площта в сградата на лечебното 
заведение.

Възложител: Община Царево
Описание: Обект на открита проце-

дура за възлагане на обществена поръчка 
по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП е 
строителство. Предмет на откритата 

процедура за възлагане на обществената 
поръчка е избор на изпълнител за изпълне-
ние на обект „Закриване и рекултивация на 
общинско депо за неопасни отпадъци в гр. 
Ахтопол”.

Oсн. предмет: 45222110 – Строителни ра-
боти по общо изграждане на депа за от-
падъци 
Прогнозна стойност: 467 923,29 лв.
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в месеци – 42
Срок за получаване на документация за 

участие: 16.07.2014 г. Час: 15:00
Срок за получаване на оферти или заяв-

ления за участие: 23.07.2014 г. Час: 17:00

Отваряне на офертите: Заседателната 
зала в сградата на община Царево
Дата: 24.07.2014 г. Час: 10:00

За контакти: Жана Янгьозова
Факс: 0590 52003
Адрес: ул. „Хан Аспарух” № 36
Адрес на възложителя: www.tsarevo.org
Телефон: 0590 55048
E-mail: tsarevo@dir.bg 
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Страницата 
подготви 
Людмил Митакев

Местните власти в 
столицата на Австрия 
имат амбициозен план за 
превръщането й в умен 
град. Сред инициативите 
са и нови изисквания при 
проектирането на сгради-
те. Още от 2018 г. те за-
дължително ще трябва да 
се изграждат с помощта 
на енергоспестяващи тех-
нологии и при спазване на 
всички принципи на устой-
чивото строителство. 
Това ще доведе до намаля-

ване на потреблението на 
енергия за отопление, ох-
лаждане и топла вода с 1% 
на глава от населението. 
Впрочем европейските ин-
веститори са все по-заин-
тересовани от зелените 
недвижими имоти, така 
че тези домове могат да 
донесат не само полза за 
околната среда, но и да 
осигурят печалба.

Кметът Майкъл Хойпел 
е амбициран да превърне 
Виена в един от петте 
най-големи европейски из-
следователски центъра. С 
помощта на учените той 
разчита да приложи про-

грамата „Интелигентен 
град” до 2030 г. Тя трябва 
да реши и проблемите на 
околната среда, които са 
свързани с увеличаването 
на населението. Прогно-
зите сочат, че до 2030 г. 
градът ще нарасне с пове-
че от 2 милиона души.

Планирано е да се на-
мали делът на автомобил-
ния трафик от сегашните 
28 до 15%. Това ще стане, 
като се увеличи ролята на 
обществения транспорт 
и по-специално на метро-
то и вътрешноградската 
железница.

Същевременно в цяла 

Виена ще бъдат разшире-
ни и подобрени велосипед-
ните пътеки. Местните 
власти са осъзнали, че не 
могат да накарат хората 

задължително да заменят 
автомобилите с велоси-
педи. Затова са решили 
да осигурят качествени 
алтернативи за придвиж-

ване, които да подтик-
нат гражданите сами да 
стигнат до решението да 
използват по-екологичен 
транспорт.

И сега при строителството на нови сгради се прилагат високи технологии

Изследователи от испанската компания Tecnalia 
са разработили интелигентна фасада, която се 
адаптира към нуждите на всеки отделен дом. В ос-
новата й е слънчев колектор, допълнен с електронна 
система, която контролира акумулираната енергия 
за отопление на жилищата. Технологията спестява 
минимум 20 – 30% от необходимата енергия за ком-
форт в дома. В случай че сградата е с добра изола-
ция, този процент достига 70.

Системата може да се монтира върху вече съ-
ществуващи сгради. В момента се изпитва на екс-
периментална постройка. Иновативната фасада 
не нарушава цялостната естетика на зданието, а 
функционирането й не пречи на обитателите му.

Умната система трябва да се разположи на 
външната фасада на сградата върху стена без про-
зорци. Слънчевата енергия се акумулира в колектора 
и получената топлина се разпределя в жилището в 
случай на необходимост или когато потребителят 
даде такава команда. В системата е инсталиран 
термометър и ако той регистрира по-висока темпе-
ратура навън, устройството за управление отваря 
клапите и топлината влиза в къщата, обясняват 
изобретателите. 

Царевични отпадъци и 
мицел са били достатъч-
ни на архитекта Дейвид 
Бенджамин за създаване-
то на нов строителен ма-
териал. Конструкцията 
от него ще расте сама 
и ще добавя нови жилищ-
ни площи към сградата. 
Първата подобна кула ще 
се появи в Ню Йорк и ще 
бъде изложена в Музея на 
модерното изкуство PS1. 
Проектът Hy-Fi е отли-
чен в програмата „Млади 
архитекти” на културна-
та институция. 

Тухлите от биоло-
гичните материали ще 
бъдат поставени на мяс-

тото,  където ще 
се издига кулата. 
Те  ще образуват 
три отделни части, 
които след това ще 
бъдат покрити с 
общ купол от същия 
материал, а върху 
него ще има свето-
улавяща материя. 
След като наряза-
ните царевични от-
падъци и мицелът 
бъдат смесени, те 

се поставят в подходяща 
почва, където растат в 
правоъгълни форми. Спе-

циалното покритие, ула-
вящо светлината, дава 
възможност за бързото 
развитие на гъбите.

Според  правилата 
на програмата, спече-
лена от Бенджамин, ар-
хитектите е трябвало 
да представят проек-
ти, които да предлагат 
външни места за сядане, 
сянка и вода. Участници-
те освен това трябвало 
да презентират предло-
жения, които да могат да 
бъдат разглобени, без да 
оставят отпадъци.

Учени от универси-
тета в Аделаида, Ав-
стралия, категорично 
ще попаднат в Книгата 
за рекорди на Гинес, за-
щото направиха термо-
метър, който измерва 30 
милиардни от градуса по 
Целзий. 

Той е 3 пъти по-точен от най-усъвършенствани-
те сегашни образци. Принципът на действие на ино-
вационния уред е завъртането на зелена и червена 
светлина около кристал с формата на диск. При заг-
ряването на кристала червената светлина се забавя 
в сравнение със зелената. Като принуждават свет-
лината да циркулира хиляди пъти, учените могат да 
измерят разликата в скоростта и съответно в тем-
пературата, като постигнат феноменална точност.

Приборът е наречен нано Келвин термометър и 
може да долови температурните промени в обектите 
при движението на атомите им. „Това е най-чувстви-
телният уред за измерване на температурата при 
стайни условия”, не крие гордостта си от изобрете-
нието ръководителят на проекта Андре Люитен.

Ако видите летяща чиния, 
не се обърквайте. Това не са 
извънземни, а новият косми-
чески кораб на Националната 
агенция за космически изслед-
вания на САЩ (НАСА). Опити-
те с нея започнаха, като иде-
ята е летателният апарат 
да доставя тежки товари на 
повърхността на Марс. 

НАСА пробва за първи път 
кораба от база на Военномор-
ските сили в Хавай. Проектът 
е част от усилията да се реа-
лизира управлявана от човеш-
ки екипаж мисия до Марс в 
рамките на следващите 20 г. 

Програмата разработва и 
тества парашут с диаметър 
30,5 м и две устройства, на-

ричани свръхзвукови надува-
еми аеродинамични забавите-
ли, проектирани да намаляват 
скоростта на спускането на 
тежки товари, каквито са 
капсулите за хора, през ат-
мосферата на Червената 
планета. 

По време на опитите ог-
ромен балон издига тестови 
летателен апарат, оборудван 
с едната летяща чиния и па-
рашута, на височина 37 км. 
Там той се освобождава и бор-
дова ракета го изстрелва до 
55 км над Земята. След това 
устройството се надува, за-
бавяйки падането на тесто-
вата апаратура, а по-късно се 
разтваря и парашутът.

Още в началото на лятото най-малкият 
от Канарските острови планира да стане на-
пълно енергийно независим. Ел Йеро има насе-
ление само 10 хил. души. Тук обаче е изграден 
11,5-мегаватов парк за добив на електри-
чество от вятъра. Когато заработи с пълна 
сила, властите ще разпоредят изключване 
напълно от централната електропреносна 
мрежа, тъй като нуждите ще се покриват 
изцяло от възобновяема енергия. Островът 
вече има водна турбина, която генерира елек-
тричество, но чрез добавянето на вятърна 
енергия Ел Йеро ще бъде в състояние да обя-
ви независимост в тази област.

Мястото се прочу преди няколко години, 
когато бяха оповестени тези планове. Със 
своята водна турбина и с новия вятърен 
парк островът ще има достатъчно енергия 
за всичките си битови нужди, включително 
за централите за обезсоляване на вода. Тя 
се изпомпва от района на пристанището до 
резервоар, разположен във вулканичен кратер 
на повече от 700 м над морето. Когато няма 
достатъчно вятър за генериране на електри-
чество, водата ще се изпуска, за да задвижва 
турбината за производство на ток. 

До 2030 г. се превръща в най-зелената столица в Европа

Уредът използва разликата в 

скоростта на светлината

НАСА изпробва различни летателни апарати

Тухла от царевица и мицел



33СТРОИТЕЛСВЯТпетък, 27 юни 2014

Вдигат две кули по един километър

Страницата 
подготви 
Людмил Митакев

В Поднебесната империя ще 
се появи ново строително чудо. 
„Финикс Тауърс” ще са два небос-
търгача, надвишаващи киломе-
тър. Най-високата двойка кули в 
света трябва да бъде вдигната 
на остров, разположен в среда-
та на езеро в град Ухан. Ком-
плексът символизира мъжкото и 

женското начало в китайската 
традиционна философия.

Проектът е  на  студио 
Chetwoods Architects, Великобри-
тания. Заедно с местната ком-
пания „Хуа Ян Груп” те работят 
по още 3 мащабни идеи.

След завършването на кули-
те Китай ще поведе убедител-
но във високото строителство. 
В момента в град Джеда в Са-
удитска Арабия се изгражда 
Кралската кула с височина над 

1000 м, поне със 173 м повече от 
сегашния първенец „Бурж Хали-
фа” в Дубай. Проектът за нея е 
на Adrian Smith + Gordon Gill, кои-
то са известни с работата си 
по свръхвисоки сгради. 

„Финикс Тауърс” ще бъдат 
оборудвани с вятърни турбини, 
фотоволтаични панели, топлин-
ни комини, ще има инсталации 
за събиране и използване на 
дъждовна вода, котли за биома-
са. Идеята е с тези две забеле-

жителни сгради да се постави 
началото на изпълнението на 
по-мащабна зелена стратегия 
за Ухан.

Освен рекорд ще се търси 

и символ на баланса между 

двата пола 

Очаква се световноизвестната катедрала в Бар-
селона „Саграда Фамилия” да бъде завършена през 
2026 г., когато се навършва един век от смъртта на 
гениалния й творец Антонио Гауди. Много по-рано, до 
края на юни, студенти от Техническия университет 
в Айндховен ще построят 40-метров модел от лед 
на обявената от ЮНЕСКО за част от световното 
културно наследство забележителност.

Той ще е от пикрит – смес от около 14% дървени 
стърготини и 86% замръзнала вода. Конструкцията 
трябва да бъде вдигната в рамките на 3 седмици. 
Копието ще се състои от няколко купола, като един 
от тях ще е с височина 37,5 м. Университетът ще 
претендира тя да бъде вписана в Книгата за рекорди 
на Гинес за най-високата ледена кула в света. 

Всъщност това е дипломната работа на Йорди 
Керн и Теун Верберне. Двамата са посетили Барсело-
на, за да видят с очите си елементите на прочутия 
храм. Освен с архитектурата си сградата е извест-
на и с вероятно най-дългия строеж в историята, за-
почнал през 1882 г. 

Работата по нея спира след нелепата смърт на 
Гауди през 1926 г., когато е блъснат от трамвай. 
Дотогава са готови около 15 – 25% от катедралата. 
По въпроса за скоростта на изграждането самият 
творец обичал да казва: „Моят клиент не бърза.” Ар-
хитектурният стил се определя като съчетание на 
формите, характерни за готиката, и тези за ар нуво, 
известен и като каталунски модернизъм.

Жителите на Ню Йорк са луднали 
на тема „екология”. Поредно доказа-
телство дават четирима млади архи-
текти, по чиято идея плаващ басейн 
ще пречиства водите на река Хъдсън 
в метрополията. 

Проектът +Pool е първи по рода 
си. Когато бъде завършен през 
2016 г., стените на съоръжението ще 
работят като филтри. Работният 
лабораторен вариант Float Lab вече 
се изпробва в реката. Средствата 
за него – около 300 хил. долара, са от 
обществени дарения. През следва-
щите 6 месеца екипът ще анализира 
набраните до момента данни, за да 
подобри разработката си. 

„Започнахме с проста идея меж-
ду приятели, но тя прерасна в нещо 

много по-голямо“, обяснява Арчи Ко-
утс – един от създателите на +Pool. 
За осъществяване на проекта ще са 
необходими около 15 млн. долара. За 
тази цел екипът продава плочките за 
облицовка на басейна на хора, които 
искат да ги кръстят на себе си. Об-

щият им брой е около 70 хил. Ако иде-
ята събере достатъчно почитатели, 
басейнът ще представлява плаваща 
мозайка с имената на дарителите, 
обясняват от екипа.

Жителите на австралийския 
град Пърт определено са раздвое-
ни. Голяма част от местните па-
триоти настояват и тук да има 
емблематична сграда, като Опе-
рата в Сидни. Затова се обявяват 
за осъществяване на проекта за 
нова музикална зала на местния 
архитект Шейн О’Райли. 

„Агнешки ребърца”,  „рибена 
кост” или „мъж на средна възраст 
с оредяла коса, който кара кабри-
олет”, са сравненията на другата 
част от населението. Противни-
ците на дизайна се аргументират, 
че в случая формата не бива да е 
самоцел, а да следва предназначе-
нието на сградата. 

Според автора на проекта и 
Пърт като Сидни трябва да има 
своя сграда икона, с която да е 
разпознаваем по целия свят.

Проектът за новата опера е 
на стойност 1,2 млрд. австралий-
ски долара и предвижда зданието 
да бъде вдигнато на брега на река 
Суон до пристанището.

Страната на фараоните разчита изключително 
много на туризма като източник на доходи. Затова 
първото обещание на новия президент на Египет 
Абдул Фатах ал Сиси е, че ще съживи бранша чрез 
мащабно строителство. Плановете на властите са 
съвсем скоро да започне изграждането на 26 курорта 
и 8 летища. 

Бившият ръководител на армията фелдмаршал 
Сиси се закле през май като държавен глава на стра-
ната. В програмата си той се обяви за свобода и 
социална справедливост, но затова са необходими 
допълнителни доходи за бюджета на доскоро изправе-
ната на ръба на гражданска война страна. Затова в 
плановете му освен доизграждане на туристическа-
та инфраструктура е заложено и строителството 
на 22 индустриални зони. 

Почитатели на великия композитор Йохан Себастиан Бах 8 години се 
борят за възстановяването на неговата къща в немския град Ваймар. Над 11 
хил. души са подкрепили петиция на сдружение, ръководено от проф. Мириам 
Айхбергер. Искането е да се създаде музикален център, за чиято основа да 
служат запазената ренесансова изба и основите от къщата на Бах. Ини-
циативата е подкрепена и от двама Нобелови лауреати – проф. д-р Гюнтер 
Блобел и Джон Кутси.

Композиторът е прекарал 10 години от живота си във Ваймар (между 
1708 и 1717 г.), но в момента мястото, където се е издигала къщата му, се 
използва за паркинг. Основите на дома са запазени, под терена се намира 
и оригинална ренесансова сводеста изба, която е защитена като културно 
наследство, но въпреки това мястото е абсолютно недостъпно за туристи.

Къщата на Бах е разрушена през 1989 г., малко преди падането на Бер-
линската стена, по решение на властите в бившата ГДР. Част от имота 
е собственост на фирма, която притежава хотел и използва мястото за 
паркинг за 70 автомобила. Представителите на компанията посочват, че 
създаването на културен център не би било достатъчно доходоносно.

Ценителите на музиката на Бах въпреки това твърдят, че няма да се 
откажат от идеята си и ще продължат да настояват пред местните вла-
сти да се намери начин тя да бъде реализирана.

Архитектите еколози разчитат на 

обществени дарения

Сграда икона или бутафория?

Студентите твърдят, че моделът ще е точно копие 

на катедралата

Така би изглеждал възстановеният дом на Бах
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КНИГА НА СЕДМИЦАТА

ФИЛМ НА СЕДМИЦАТА

Страницата 
подготви 
Мартин Динчев

Ник Пизолато – създа-
телят на „Истински де-
тектив“, заяви, че не виж-
да как превърналият се в 
култ сериал би могъл да 
има повече от три сезона. 
Той предупреди феновете 
за решението си по вре-
ме на медийния фестивал 
Banff. Както е известно, 
първият сезон на продук-
цията на HBO се завъртя 
по екраните по-рано през 
тази година, а очаквания-
та са вторият да тръгне 
в ефир през 2015 г. 

„Не си представям да 
се занимавам с това по-
вече от три години. Имам 
предвид, че бих се радвал 
да правя нещо по-обикно-
вено. Нещо с постоянен 
декор, регулярни актьори 
и голям екип от хора, кои-
то да се грижат за раз-
личните аспекти, и на мен 
да не ми се налага да вися 
постоянно на снимачната 
площадка. Би било стра-
хотно“, сподели сценарис-
тът. 

Пизолато продължава 
с признанието, че според 

него е почти невъзможно 
графикът му да бъде по-
натоварен, отколкото е 
бил по време на заснема-
нето на първите серии 
на криминалната драма. 
„Беше невероятно изто-
щително. Когато стар-
тираш нещо подобно, то 
изстисква силите ти, но 
беше два пъти по-скапва-
що, защото трябваше да 
напиша всеки епизод”, раз-
крива Ник. 

По-рано този месец 
звездата от първия се-
зон Матю Маконъхи каза, 
че би се навил отново да 

участва в мрачния сериал, 
но е малко вероятно пак 
да видим детектив Ръст 
Коул в действие. Пизола-
то повдигна завесата, че 
новите епизоди ще се сни-
мат на калифорнийски те-
рен и този път главните 
персонажи ще бъдат три 
на брой. По повод спекула-
циите, кои ще са замест-
ниците на Матю Маконъхи 
и Уди Харелсън, той заяви, 
че кастингът ще започне 
съвсем скоро и на този 
етап към никого не е от-
правено предложение за 
участие.

Относно смяната на 
локацията той коменти-
ра: „Действието няма да 
се развива в Лос Анджелис, 
а в някои от по-непозна-
тите местности в Кали-
форния. Ще се опитаме да 
уловим психосферата на 
местата, както направи-
хме в първия сезон. В „Ис-
тински детектив“ сами-
ят свят е престъпление. 
Светът сам по себе си е 
отрова – тук има нещо 
пагубно. Отровата в коре-
на на света е човешката 
природа“, казва сценарис-
тът.

Създателят му признава, че работата по сериала е 
изключително изтощителна

Историята на 
човечеството е 
изпълнена с разка-
зи за трудно пред-
ставими грешки в 
различни области, 
някои от които 
имат толкова зна-
чими последици, 
че се споменават 
още в Свещените 
писания, в гръцка-
та митология и в 
други древни тек-
стове. Безспорно 
всеки греши в мислите, преценките и (противо)дейст-
вията си. 

В книгата си „Гениални и когато грешат“ (с подза-
главие „Блестящите гафове от Дарвин до Айнщайн“) 
известният астрофизик Марио Ливио разглежда пети-
ма изтъкнати учени от последните два века – Чарлз 
Дарвин, Уилям Томсън (известен като лорд Келвин), 
Лайнъс Карл Полинг, сър Фред Хойл и Алберт Айнщайн, 
в умовете на всеки от които са се родили освен велики 
и работещи и днес теории и идеи, също и знаменити 
гафове. Под „гафове“ авторът разбира по-скоро сери-
озна концептуална неточност, която е в състояние да 
постави под въпрос цели теории или мащабни проекти 
или дори заплашва – при едни или други условия – да за-
бави прогреса в науката. Като допълнение на своя ана-
лиз Ливио заключва: „Не просто пътят към победата е 
застлан с провали, а колкото по-голям е успехът, тол-
кова по-големи са издънките, които дебнат зад ъгъла.“

„Гениални и когато грешат“ е посветена не на науч-
ните върхове, които петимата учени олицетворяват, 
а по-скоро на мисловните процеси и препятствията, 
през които са минали по пътя към великите си откри-
тия – все пак Айнщайновата космологична константа 
продължава да тласка напред развитието на физика-
та, а теорията на Дарвин става надеждна основа на 
днешната синтетична теория на еволюцията.

„Една от най-важните отлики на науката от ре-
лигията е това, че в науката ние (рано или късно) с 
готовност променяме мнението си. Тъкмо това нари-
чаме учене. Както красноречиво показва Марио Ливио 
в тази мащабна и наистина проницателна книга, много 
от най-прочутите постижения в науката са свързани 
с идеи, които не водят доникъде”, отбелязва авторът 
на „Вселена от нищото” Лорън Краус.

Марио Ливио, наричан от мнозина „най-големият по-
пуляризатор на науката в нашата галактика“, е роден 
през 1945 г. в Румъния, която напуска едва 5-годишен, 
за да заживее в Израел заедно с баба си и дядо си, кои-
то се грижат за него. Завършва физика и математика 
в Hebrew University of Jerusalem, магистърска степен по 
теоретична физика на частиците в научния институт 
„Вайсман“ в Реховот и докторантура по теоретична 
астрофизика в Tel-Aviv University. Преподавал е физика в 
Израелския технологичен институт „Техион“ в продъл-
жение на 10 години (1981 – 1991), а понастоящем рабо-
ти в Space Telescope Science Institute в Балтимор, САЩ.

Легендарният китарист на 
Guns N’ Roses Слаш коментира 
защо толкова време се проточва 
търсенето на нов вокалист на 
Velvet Revolver. Бандата издирва 
нов певец след раздялата със 
Скот Уейланд през далечната 
2008 г.

Китарният виртуоз сподели, 
че е разочарован от липсата на 
нови млади рок певци. „Пробва-
хме наистина много хора, но за 
съжаление колкото повече време 
минава, остават толкова по-мал-

ко рок вокалисти... или поне от 
онези, истинските, в които кипи 
рокендролът. Всичко става един-
ствено по-лъскаво”, казва Слаш.

През 2011 г. Velvet Revolver ре-
петираха с Кори Тейлър, но неща-
та не се получиха. „Резултатът 
не ми хареса. Той е велик – аз 
обичам Кори, но не смятам, че е 
точният човек за Velvet Revolver“, 
признава китаристът.

На следващата година пък 
музикантите се събраха за едно-
кратно шоу със Скот Уейланд, но 

Затова и Velvet Revolver все още не са си 
намерили вокалист

очевидно нямат намерения 
да го канят отново в гру-
пата. 

Въпреки всичко Слаш 
е категоричен, че Velvet 
Revolver са още живи: 
„Очевидно е, че не сме се 

разпаднали – в летаргично 
състояние сме. Чакаме да 
се появи точният човек...”. 
Междувременно легендар-
ният китарист ще издаде 
новия си солов албум World 
on Fire на 15 септември.

този начин ще ускорят развитието на земните компютърни 
технологии. 

Холивудската звезда Марк Уолбърг се превъплъщава в 
ролята на начинаещ изобретател, който заедно с дъщеря 
си и нейния приятел неволно попадат в центъра на бурните 

събития.
„Историята прави 

естествен и логичен 
преход, който ще обяс-
ни защо във филма се 
включват толкова нови 
лица. Самите трансфор-
мъри изглеждат различ-
но. Искаме да започнем 
нова трилогия”, признава 
режисьорът Майкъл Бей.

По време на снимките в Хонконг стотици зрители от 
близките сгради и гаражи са наблюдавали с интерес случ-
ващото се. След заснемането на голяма сцена с експло-
зия Майкъл Бей използвал мегафона си, за да се обърне към 
всички наблюдатели: „Хей, да не би да си мислите, че ще 
стоите там и ще влезете в моя филм? Ще бъдете диги-
тално унищожени!”

По думите на Майкъл Бей това ще бъде най-дългият филм 
от поредицата. Първоначално той не е планирал да режисира 
четвъртата част на „Трансформърс”, но една случка е проме-
нила намеренията му. След „Трансформърс 3” той най-сетне 
е посетил „Трансформърс: Приключението” в Universal Studios. 
Тогава вижда стълпотворението от фенове, които са се на-
редили за атракцията, и осъзнава, че все още не е готов 
да се оттегли от франчайза. Според създателите на филма 
90% от каскадите на героя на Марк Уолбърг са изпълнени от 
самия актьор, а само 10% от тях от дубльор. 

Действието на мащабната продукция се 
развива четири години след събитията в тре-
тия филм от поредицата. В основен катали-
затор се превръща група бизнесмени и учени, 
които се опитват да разкрият тайните на 
роботите трансформъри с надеждата, че по 
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Светослав Загорски

Началото на лятото 
е най-красивият и подхо-
дящ сезон за екскурзия до 
островите в Средиземно 
море. Тогава температу-
рата е идеална, плажове-
те са страхотни, а няма 
нищо по-лесно от това, да 
съчетаете отдиха край 
красивото море с обиколка 
на старите градове и тех-
ните забележителности. 
Особено ако екскурзията 
е с кола през Италия, а 
крайната точка е остров 
Сардиния и неговата пре-
красна столица Каляри.

Преди да се качите на 
ферибота при Пломбино, 
можете ден-два да се раз-
ходите из невероятната 
Тоскана и градчетата от 
Флоренция до Пиза. След 
това ще слезете още 
100 км надолу през Ливорно 
и ще се качите на ферибо-
та. Пътуването е много 
приятно, защото ще зао-
биколите и ще разгледате 
крайбрежието на остров 
Елба. След това – надолу 
до Сардиния. Качвате се на 
колата и след още 300 км 
по магистралата сте в 
Каляри. Общо от София ще 
изминете около 1800 км, но 
определено няма да съжа-
лявате. Градът се нами-
ра в най-южната част на 
Сардиния, при свързването 
на лагуната Станьо ди Ка-
ляри с Калярския залив, а 
островът е разположен в 
Средиземно море, западно 
от континентална Италия.

В началото на лятото 
тук наистина е фантас-
тично, защото тогава 
разцъфва растителност-
та от типа гаригуе и 
Каляри, както и целият 
остров предлагат не-
забравими омагьосващи 
гледки.

Градът е основан през 
VII в. пр.н.е. от картаген-
ски колонисти под името 
Каралис. През 238 г. пр.н.е. 
заедно с целия остров е 
завладян от римляните. 
По време на Втората пу-
ническа война е седалище 
на римски претор.

Около 440 г. е присъ-
единен към Вандалското 
кралство, а около 534 г. 
влиза в пределите на Из-
точната Римска империя. 
След изтеглянето на ви-
зантийците от острова 
през втората половина на 
VI в. там са образувани 4 
независими държави, една 

от които е с център Ка-
ляри.

През 1861 г .  става 
част от обединена Ита-
лия. През 1943 г., по вре-
ме на Втората световна 
война, Каляри е тежко 
засегнат от британско-

американски бомбарди-
ровки. След излизането на 
Италия от войната гер-
манските войски устано-
вяват контрол над остро-
ва, но малко по-късно се 
изтеглят мирно на конти-
нента и Каляри е окупиран 
от американците.

Старата част на гра-
да, където са повечето 
забележителности, се на-
рича

Кастело 

и е разположена на вър-
ха на хълм. От него може 
да се види и цялата кра-
сота на залива. Старият 
град е запазил формата 
на средновековна крепост 
със стените и двете кули 

от XIII в. В тази част са 
катедралата, многоброй-
ни църкви, музеи, изложбе-
ни зали и дворци.

Раз ходката  ни  ще 
тръгне от катедралата, 
посветена на Богороди-
ца, която датира от XIII в. 

Реставрирана е през пър-
вата половина на миналия 
век и бароковият й стил е 
заменен с предхождащия 
го средновековен, с което 
тя изглежда в първона-
чалния си вид. Най-голямо 
впечатление в нея прави 
мраморният амвон. От 
катедралата се разкрива 
чудесна гледка към стара-
та част на Каляри.

Точно до катедралата 
можете да видите пра-
вителствения дворец на 
провинцията, руини от 
римски амфитеатър, акве-
дукт и много други архео-
логически находки, които 
ще ви върнат в началото 
на новата ера. Именно за-
това голямата гордост за 
местните е Национални-

ят археологическия музей, 
също в Стария град. До 
музея в красиви закътани 
алеи са разположени де-
сетки занаятчийски рабо-
тилници, които разкриват 
красотата на сардински-
те занаяти.

Не пропускайте бастиона 

„Сан Реми”,

както се е наричала 
част от бившия Кралски 
дворец. Днес тук се поме-
щава общината на Каляри. 
Атмосферата около нея е 
изключително приятна, ще 
намерите панорамни те-
раси и лежерни кафенета 
за лек обяд или освежител-
на напитка.

Бастионът преми-
нава в двореца Terrazza 
Umberto I .  Сградата е 
красива, с тераса на по-
крива. Проектирана е през 
1896 г. от Йосиф Коста и 
Фулженцио Сети. Издър-
жана е в класически стил, 
с коринтски колони и е 
построена от бял и жълт 

варовик. Открита е през 
1901 г. Стълбището е с 
два подхода, от които се 
влиза от площад „Консти-
туция”. Преминава в покри-
та пешеходна пътека и за-
вършва под Триумфалната 
арка в самия дворец. 

Следващата спирка 
е базиликата „Сан Сату-
рино”, която е посветена 
на местния мъченик Са-
турино, убит по време на 
управлението на Диок-
лециан и канонизиран за 
светец. Тя е построена 
през ранния V в. и е една 
от най-старите сгради 
на острова.

Друга християнска ре-
ликва, която е добре да 
видите, е светилището на 
Светата дева от Бонариа 
(Our Lady of Bonaria) от на-
чалото на XIV в.

Сардинската столица 
се счита за най-зеления 
град на Италия, което се 
дължи на ниското ниво 
на смог и наличието на 
няколко парка. На своите 
посетители предлага и 
прекрасни топли плажо-
ве с едни от най-дългите 
ивици на Ботуша. 

Основният плаж е 13-кило-

метровият Поето 

Емблематична природ-
на забележителност тук 
е хълмът Дяволско седло, 
наречен така поради спе-
цифичната си геоморфо-
ложка форма. От върха 
му се разкрива прекрасна 
гледка към плажа. 

Освен за почивка и 
туристически разходки 
Каляри е и отлично мяс-
то за спорт. Наред с 
обичайните голф, тенис, 
плуване и алпинизъм тук 
са разпространени вет-
роходството, сърфът, 
гмуркането и ездата.

Каляри предлага на 
своите посетители бога-
та и разнообразна кухня. 
Традициите в гастроно-
мията са плод на култур-
ната смесица, създадена 
от местните селяни и ри-
бари и от нашественици-
те, пребивавали на тази 
земя. Тя започва от хля-
ба, който е изключител-
но разно образен по вкус 
и форма и е свързван с 
един от най-известните 
местни празници, и стига 
до рибните ястия. Най-
известни обаче са сире-
ната - специалитет на 
Сардиния, които пасват 
чудесно с великолепните 
местни вина. Повечето 
сладкиши се приготвят 
с бадеми – отличителна 
черта на сладкарското 
майсторство на целия 
остров.

Новата част на Ка-
ляри е красив модерен 
средиземноморски град. 
Изпъстрен е с ниское-
тажни сгради и вили в 
светли цветове, красиви 
дворове с пищна среди-
земноморска растител-
ност и чисти подредени 
улици. А на срещуполож-
ната страна се намира 
лагуната с безброй ро-
зови фламинго.

Терасата „Умберто I”

Величествената 

сграда на бастиона 

„Сан Реми”

Крепостните стени 

на Стария град

Изглед от 

Средиземно море 

към Каляри

Поето – 

най-красивият плаж
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Construction companies – 
members of BCC, took part in 
the recovery from the water dam-
age in Varna, Dobrich and Veliko 

Tarnovo. Since the tragic night 
of 19 June equipment and work-
ers under the coordination of the 
regional office of BCC – Varna 

and the central management of 
the Chamber have been working 
around the clock – in the most 
flood-stricken Asparuhovo quar-
ter in the sea capital. 

The regional offices of the 
Bulgarian Construction Chamber 
(BCC) keep constant contact with 
the management of the organiza-
tion for coordination of activities 
in order to provide the most effec-
tive support to all regions affected 
by the water disaster. On 23 June 
was held an extraordinary meet-
ing of the Executive Board of the 
Chamber. 

The management of BCC 
praised highly the quick and ef-
fective response of regional of-
fices and construction companies 
in the hardest hours after the 
tragedy. 

The current situation in vari-
ous regions of the country was 
analyzed as well as the aid that 
companies – members of BCC, 
may have in the upcoming pro-
cess of restoring infrastructure 
and housing in the affected ar-
eas. The Executive Board decid-
ed to open a target account to 
collect funds to be used for re-
pair works under the direction of 
regional offices in Varna, Veliko 
Tarnovo and Dobrich. The mem-

bers of the Executive Board were 
identified who will be responsible 
for coordination of activities in 
the affected areas – Eng. Nikolay 
Georgiev for Veliko Tarnovo, Pla-
men Ivanov – for Varna and Eng. 
Nikolay Stankov for Dobrich. The 
Executive Board also decided 
BCC experts to actively partici-
pate in the preparation of dam-
age assessments at the request 
of state authorities. The manage-
ment recommended the regional 
chairmen to meet the mayors 
of the affected by the damage 
cities to coordinate reconstruc-
t ion act ivi t ies. The Chamber 
addressed its members in the 
areas, who were involved since 
the beginning of the emergency 
rescue works, to make jointly 
with municipal authorities pro-
tocols for authentication of the 
construction activities that have 
been done so far. The Board also 
decided BCC Chairman to initiate 
a meeting with Interior Minister 
Tsvetlin Yovchev – in his capac-
ity as Chairman of the Disaster 
Relief Fund, in order to identify 
the most effective mechanisms 
for cooperation as well as spe-
cific procedures and deadlines 
for recovery of the expended 
corporate funds. 

The Commission for keeping, 

maintenance and use of the Central 

Professional Register of Builders, 

taking into account:

 the large number of inquiries, 

received from builders, contractors 

and supervisory bodies, on the 

difference in the duration of 

the procedure under Article 20, 

paragraph 2 of CBA – 30 June and 

the validity of builders’ checklists – 

30 September;

 the result ing di fferent 

interpretations, whether a certain 

builder is legitimate, who has not 

applied under Article 20, paragraph 

2 of CBA, deleted from CPRB while 

holding tickets until 30 September 

of the relevant year;

 the need for a clear definition 

of the date by which a builder is 

registered in CPRB with the ensuing 

rights to perform construction and/

or specific types of works,

Has decided

to  ex tend  the  p rocedure 

under Article 20, paragraph 2 of 

CBA until 30 September 2014. All 

builders, who failed to apply in the 

regional units register by 5 pm on 

30 September 2014, will be deleted 

from CPRB.

30 September 
2014 – deadline for 
procedure under 
Article 20, paragraph 
2 of CBA 

Bulgaria sends its 
opinion on South 
Stream to EC 

The Cabinet approved Bulgaria’s 
posit ion over the procedure for 
in f r ingement  launched by the 
Eu ropean  Commiss ion  wh ich 
concerns the implementation of 
our section of South Stream. In a 
formal letter of notice on 3 June 
2014, which starts the procedure, 
the Commission raises three points, 
on which it expresses concerns 
about possible infringement of EU 
law, namely: determination of “South 
Stream Bulgaria” AD as designer, 
operator and owner of the pipeline, 
the jurisdiction of Bulgaria to sign 
intergovernmental agreement with 
Russia, relating to the project and the 
assigned by “South Stream Bulgaria” 
public procurement. The letter is the 
first stage of the pre-trial phase for 
infringement of EU, as our country 
has been given a month to submit its 
observations on the outlined issues. 

With its position the government 
presents the following arguments 
and motives: in the signed in 2008 
intergovernmental agreement there 
are no exclusive rights, concession 
or a public contract to “South Stream 
Bulgaria” AD to design, finance, build 
and operate the pipeline, which will be 
owned by the company. The creation 
of the company with a decision of 
the Council of Ministers in 2010 is 
in accordance with domestic law 
and does not violate the provisions 
of the EU legislation. When it came 
to contracts with the company, the 
principles of non-discrimination, 
equal treatment and transparency 
and the rules applied by the company 
have not been violated.

Eng. Pavel Dikovski, Chairman of Bulgarian Branch Chamber Roads:

Amendments to the Public Procurement Act 
will revive the construction industry 

Eng. Dikovski, recently you be-

came Chairman of BBC “Roads”. 

What are your ambitions and what 

challenges do you expect?

At this stage I do not hurry with 
cardinal ideas. The political and 
economic situation in the country is 
uncertain and this requires a waiting 
period to normalize things. What is 
happening in Bulgaria reflects also 
on road construction companies. 
The situation is quite delicate and 
it is important for us to work jointly 
with the Bulgarian Construction 
Chamber (BCC). This is the body 
to which by law are given powers 
and can help the industry to recov-
er. Together with BCC we are try-
ing to solve the problem of public 
procurement. It is no secret that in 
our country are performed tender 

procedures in quite strange criteria 
and ways. Municipalities that most 
often announce public orders resort 
to consulting firms. They help them 

to prepare documentation 
leaving doubts that this is 
a way to choose a specif-
ic company. If we change 
this approach in time, it 
would be good.  

We have an idea 
how this will happen, 
but before we start its 
imp lementat ion,  we 
must be sure that it will 
be effective. I expect 
the amendments to the 
Public Procurement Act 
(PPA) also help to revive 
the construction industry. 
In general, these are the 

guidelines on which my colleagues 
and I work. Our every idea will de-
pend on what is happening in the 
country. 

Lot 2 of Struma Motorway from Dupnitsa to Blagoevgrad will be ready in 
March 2015. The schedule is respected, work is going in all sections of the site 
and currently the physical performance exceeds 20%. Activities are going on all 
large facilities. On road junction Boboshevo is laid the foundation of crushed stone. 
Parallel with the construction continue the archaeological studies. That became 
clear from the joint inspection of Minister of Regional Development Desislava 
Terzieva and Minister of Transport, Information Technology and Communications 
Danail Papazov. They checked the progress of the project together with the 
Chairman of the Management Board of Road Infrastructure Agency Eng. 
Stefan Chaikov and Deputy Minister of Transport, Information Technology and 
Communications Petar Kirov. The construction sites at road junction Boboshevo 
were visited, near Mursalevo village and the tunnel at Kocherinovo station as well 
as three archaeological sites in the area of the motorway. 

Lot 2 of Struma Motorway will 
be ready in March 2015 

BGN 150 million yearly needed 
for small roads 

“The state should invest between BGN 70 and 150 million per 
year in rehabilitation of second and third class roads,” said Minister of 
Regional Development Desislava Terzieva at the opening of a workshop 
for presenting the strategic business plan of Road Infrastructure Agency 
(RIA), developed jointly by RIA experts and the World Bank. It was 
presented within the forum themed “Bulgaria: Partnership for a Brighter 
European Future,” organized by RIA. 

It was attended also by Minister of Transport, Information 
Technology and Communications Danail Papazov, RIA Chairman Eng. 
Stefan Chaikov, the Permanent Representative of the World Bank for 
Bulgaria Markus Repnik, advisors and experts from EC, World Bank, 
European Investment Bank, European Bank for Reconstruction and 
Development and public administration.

IMPORTANT NOTICE 

What is the condition of the 

national road network?

Tenders for repair and mainte-
nance of roads in Northern Bulgaria 
are forthcoming. It is important to 
trace how these public contracts 
will be held. The Road Infrastructure 
Agency (RIA) had the idea of par-
titioning the repairs into small lots, 
but it is not yet clear whether this 
will happen. I am opposed to this 
proposal because it does not lead 
to guarantees that the maintenance 
will be up to the standard. Small 
companies cannot guarantee that 
they will do the job well. They do 
not have enough financial resourc-
es to purchase modern equipment 
for maintenance. They accordingly 
use old equipment which is not cor-
rect in 21st c. Unfortunately, only 
large companies can afford new 
machines.

Companies and equipment work in Varna, Dobrich and Veliko Tarnovo 
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Наша гордост

Тенис Бокс

Представителите на КСБ също 
имат своите постижения в спорта. 
Особено в риболова. Весел Етугов – 
началник-отдел „Организационна поли-
тика“ в Камарата, ни изпрати няколко 
кадъра със своя улов. Ето ги и големи-
те риби:

Групите завършиха, предстоят елиминации

Теодор Николов

Груповата фаза на Мондиал 
2014 е пред своя край. Изводите 
– отборите от Южна Америка 
се превърнаха в доминантна 
сила на Световното в Брази-
лия и безкомпромисно погълнаха 
европейските звездни тимове.

Доказателство за това 
е, че играчите на Бразилия, 
Аржентина, Коста Рика и Ко-
лумбия спечелиха еднолично в 
групите си. Към тях прибавяме 
и Чили – отбора, който детро-
нира настоящия световен шам-
пион Испания и го прати вкъщи 
след категорично 2:0. Един-
ствено Еквадор от групата на 
южноамериканските отбори 
изпусна влака за осминафинали-
те на първенството, след като 
завърши трети в групата си, а 
равенството с Франция при по-
следната среща предопредели 
съдбата му. Ужасът за евро-
тимовете се допълни от из-
ключителния успех на Уругвай 

и Коста Рика. Двата отбора 
спореха в групата си с Англия и 
Италия, а в края успяха и да ги 
елиминират. 

Аржентина събра пълния ак-
тив от точки в своята група F. 
Без да блестят, „гаучосите” по-
бедиха последователно Босна 
и Херцеговина, Иран и Нигерия 
и станаха първи. Още един от-
бор от зона Европа се прости с 
Мондиала, след като „суперор-
лите” победиха балканския тим 
с 1:0 и заеха второто място.

Най-логичното също се слу-
чи – Бразилия триумфира на 
върха в група А. Големият фа-
ворит за титлата победи Хър-
ватия и Камерун, подели точ-
ките с Мексико и стана първи. 
В директен спор за второто 
място пък обещаващият тим 
на хърватите бе надигран от 
Мексико и елиминиран от над-
преварата. 

Най-голямото евроразоча-
рование несъмнено дойде от 
Испания. Шампионът бе слаб и 
безпомощен и записа трагични 
загуби от Холандия (1:5) и Чили 
(0:2). Победата над Австралия 
(3:0) частично даде шанс на 
иберийците да си заминат с 
капчица достойнство, но игра-

та им бе на много ниско ниво. В 
крайна сметка Холандия се ока-
за приятната изненада и спе-
чели в група B. Чили обаче също 
оцеля и напред ги чака тежък 
сблъсък с бразилците.

Колумбия безпроблемно ог-
лави своята група C с три ус-
пеха – над Япония, Кот д’Ивоар 
и Гърция, и голова разлика 9 – 2. 
Тук след сериозна драма и спор-
на дузпа в 93-ата минута гър-
ците шокираха отбора на Ди-
дие Дрогба и останаха втори 
след драматично 2:1. 

Определено група E е тази, 
която ще отсрамва европей-
ците - Франция и Швейцария 
надвиха конкуренцията на Хон-
дурас и Еквадор и дадоха добра 

заявка за високо представяне в 
следващата фаза на турнира. 
„Пет лите” взеха 2 победи и ра-
вен (срещу Еквадор) и впечат-
лиха с играта си. Очакванията 
от Германия и Белгия също са 
сериозни, но в крайна смет-
ка Световното в Бразилия се 
оказа твърде трудна задача за 
голяма част от европейските 
суперсили.

Добавяме и факта, че на 
върха при реализаторите личат 
имената на Меси (4) и Неймар 
(4) – моторите на Аржентина 
и Бразилия. Каквото и да ста-
не обаче занапред, предстои ни 
още много страхотен футбол, 
още много голове и още много 
от Мондиал 2014.

Атаката на „Лудогорец” за 
участие в груповата фаза на 
Шампионската лига ще започне 
с лесен съперник. Българският 
първенец ще играе срещу „Дюде-
ланж” от Люксембург във втория 
квалификационен кръг.

Отборът за втори път в 
историята си ще излезе срещу 
български тим в евротурни-
рите. През лятото на 2000 г. 
тимът от Люксембург срещна 
„Левски“ в първия квалификацио-
нен кръг на Шампионската лига. 
„Сините“ спечелиха с 4:0 като 
гост, а след това се наложиха 
с 2:0 у дома. 

 „Лудогорец” приема „Дюде-
ланж” на 15 или 16 юли, а реван-
шът в Люксембург ще е в края на 

месеца. Отборите на „Литекс” и 
„Ботев” (Пловдив) също изтег-

лиха леки противници за първия 
квалификационен кръг на турни-
ра Лига Европа. „Ботев” (Плов-
див) ще срещне тима на „Либер-
тас” от Сан Марино. Първият 
мач ще се играе на 3 юли, като 
пловдивчани ще са домакини. Те 
ще посрещната своя противник 
на стадион „Лазур“ в Бургас, тъй 
като в момента строят своето 
ново съоръжение в Пловдив. Ре-
ваншът ще се изиграе на 10 юли 
в Сан Марино. Отборът на „Ли-
бертас” е съставен основно от 
аматьори, за които футболът е 
повече хоби, отколкото профе-
сия. До този момент тимът има 
три участия в квалификационни-

те мачове на Лига Европа, като 
винаги е отпадал след първия 
кръг, в който участва. Отбо-
рът на „Литекс” ще се изправи 
срещу молдовския отбор на „Ве-
рис” (Кишинев). Българите ще 
гостуват в Молдова на 3 юли, 
а реваншът ще се играе на 10 
юли в Ловеч. Тимът на „Верис” е 
създаден едва през 2011 г., като 
за 3 години успява да достигне 
от третото ниво на молдовския 
футбол до самия елит. През ми-
налия сезон отборът се класира 
на трето място в родното си 
първенство, печелейки си мяс-
то в елиминационните кръгове 
на Лига Европа.

Министърът на младеж-
та и спорта Мариана Геор-
гиева определи като „повече 
от успешно“ едногодишното 
си управление. Тя отчете 
дейността си за измина-
лите 12 месеца на прескон-
ференция, начертавайки и 
следващите си цели.

Министър Георгиева 
каза, че се ремонтират две-
те държавни спортни учили-
ща в Плевен и Пловдив със 

средства в размер на 3 600 000 лв. Строителните дей-
ности ще приключат в първата седмица на юли. За първи 
път на европейски принцип е създадена нова програма за 
директно финансиране на спортните клубове. Целта е 
парите от ММС да стигат бързо, директно и предимно 
за спорт в клубовете, като финансирането се осъщест-
вява на два, а не на четири транша. „Кабинетът „Орешар-
ски” инвестира над 70 млн. лв. в спортна инфраструктура 
за една година управление на фона на общо 10 млн. лв. за 
миналите четири години. 20 млн. лв. са вложени в обекти 
и съоръжения за развитието на масовия спорт“, допълни 
министърът. Тя напомни, че в момента тече процедура 
за ремонта на Зимния дворец на спорта, където през ак-
тивния сезон над 3000 деца дневно са били на ледената 
пързалка при намалена цена на билетите. 

Министър Мариана Георгиева:

Най-добрият бъл-
гарски тенисист 
Григор Димитров 
достигна до тре-
тия кръг на „Уимбъл-
дън” след победа над 
австралиеца Люк 
Савил. 13-ият в све-
товната ранглиста 
българин бе безком-

промисен по време на целия мач, печелейки го с 3:0 сета, 
съответно 6:2, 6:3, 6:4. За първи път в кариерата си Григор 
игра на Централния корт на „Уимбълдън”, но това сякаш 
го стимулира допълнително и той без проблеми преодоля 
втория кръг на Открития шампионат на Великобритания. 
В следващата фаза на надпреварата хасковлията ще се 
изправи срещу поставения под номер 21 в основната схема 
Александър Долгополов.

Любопитно е, че българинът и неговата половинка Ма-
рия Шарапова се състезават и при смесените двойки за 
пръв път като отбор. Двамата са получили уайлд кард за 
надпреварата, като новината бе обявена от организато-
рите на турнира от Големия шлем. Така реалната двойка 
в живота ще има шанса да покаже добро взаимодействие 
и на корта. Българският тенисист вече има опит в тур-
нирите за смесени двойки. През 2012 г. в отбор с Цветана 
Пиронкова той постигна три победи на неофициалното 
световно първенство за смесени двойки „Хопман Къп“.

Българският про-
фесионален боксьор 
Кубрат Пулев-Кобра-
та призова световни-
ят шампион в тежка 
категория Владимир 
Кличко да бъде прове-

рен за допинг преди мача между двамата. Българският 
боксьор ще излезе на ринга срещу украинеца на 6 септем-
ври в Хамбург и поиска еднакво третиране и за двамата.

„Проверяват ме за допинг поне 6 пъти на година по 
време на тренировки. Винаги трябва да бъда на разпо-
ложение и да съобщавам къде съм отседнал и къде се 
намирам във всеки един момент. Защо това да не важи 
и за Кличко? Така би било справедливо“, сподели Кобрата. 
В професионалния бокс проверките за забранени стиму-
ланти са задължителни по време на мачовете, но не и на 
тренировки. 38-годишният украинец на този етап не дава 
допинг проби в извънсъстезателни условия.

Мениджърите на Пулев от „Заурланд“ пък редовно 
подлагат на допинг тестове своите боксьори. „Годишно 
това ни струва около 80 хил. евро. При нас всички бок-
сьори от топ 10 в своите категории се контролират за 
използване на забранени вещества“, сподели шефът на 
немския тим Кристиан Майер. В лагера на Кубрат Пулев 
предложиха украинският боксьор да обяви мястото, на 
което ще се готви след 1 юли, до мача в Хамбург, и да се 
подложи на допинг контрол. 

Сом от 

яз. „Ивайловград“

 Мряна от р. Дунав
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Людмил Митакев

Имате един милион дола-
ра за нова къща. Какво и къде 
можете да си купите? Срещу 
тази сума със сигурност ще 
придобиете луксозно жилище. 
За да бъде такова, то трябва 
да отговаря и на 

критериите за разкош.

Хубавата къща не е просто 
добре обзаведена. Необходимо 
е удобствата й да карат соб-
ственика да се чувства по цар-
ски. Това става с изобилие от 
екстри.

Първото впечатление за 
жилището се създава от входа. 
Оттам през голямото стълби-
ще се вижда задължителният 
отворен план на първия етаж. 

Днешните собственици ис-
кат всичко, когато става дума 
за технологии. Буквално с едно 
докосване на телефона може-
те да заключите вратите си, 
да контролирате климатика, 
осветлението и алармената 
система. И всичко това – от 
другия край на света. В също-
то време къщата трябва да е 
енергоспестяваща и щадяща 
околната среда. 

Кухнята е сърцето на дома. 
Затова изискването тук е за 
напълно оборудвано помеще-
ние по възможност с изба за 
колекция избрани вина. Милио-

нерите имат отношение и към 
детайлите – отделен хладил-
ник за напитки, голяма площ и 
пространство за съхранение 
на хранителни продукти, най-
добре килер. Екстрата е лятна 
кухня край басейна, тъй като 
вътрешното подобно помеще-
ние не е достатъчно за онези, 
които търсят истински лукс. 
Тя задължително трябва да 
разполага с грил, мивка и мяс-
то за приготвяне на храна, 

хладилник и, разбира се, удобен 
кът за гостите. Големите ба-
сейни, джакузита и кабини за 
преобличане също са включени 
в списъка с желания. Просто-
рен басейн с водни елементи 
като водопади е обичайно до-
пълнение към елитния имот. 

Домовете за един милион 
долара имат и стая за игра. 
Освен това разполагат със 
закрити баскетболни игрища, 
басейни и стаи с огромни те-

левизори, които наподобяват 
киносалон. Основната идея е 
създаването на пространство, 
което собствениците да не 
чувстват необходимостта да 
напуснат. 

Разкошният живот изисква 
разкошна баня. Тя включва ог-
ромна вана или джакузи, уни-
кални душ системи, затоплящи 
се стойки за кърпи и други по-
добни удобства. 

Не подобава на един мили-
онер да се поти във фитнеса 
пред всички. Затова е жела-
телно да притежава собствен 
фитнес салон. Той трябва да 
включва изобилие от оборудва-
не, вградени безжични високо-
говорители, телевизори, сауна 
и закрит басейн за релаксация 
след тренировка. 

Луксът не бива да спира до 
прага на спалнята. Наложител-
но е тя да е огромна, за да по-
бере масивно легло и изобилие 
от кътчета за почивка. Тук ви-
соките технологии също имат 
място, като например вграде-
ни системи за автоматизация 
на осветлението, кон-
трол на охраната, дис-
танционно управление 
на прозорците и регу-
лиране на климатизаци-
ята. 

Първостепенен при-
оритет за богатите 
жени е място, в което 
да съхраняват и показ-
ват своите завоевания 
от бутиците – най-вече 

обувки и чанти. Тази област на 
дома изисква стени, облицова-
ни с кедрови рафтове, стела-
жи за обувки и чанти, много 
осветление и огледала.

И накрая, а може би и още 
в самото начало – локацията. 
Местоположението е перлата 
в короната на собствениците 
на жилища. Богат или беден, 
всеки иска своето късче от 
рая. Един обширен, пълен със 
зеленина имот, намиращ се в 
тиха и престижна част на гра-
да, запазен от любопитни очи 
с високи огради, е гаранция за 
висок стандарт на живот. 

Къде да похарчим  

парите си? 

След като знаем какво иска-
ме, е добре да сме информирани 
къде да похарчим парите си. В 
момента в Монако не е съв-
сем подходящо, защото там за 
тази сума ще купите 15 кв. м. 
Ето своеобразната класация 
за инвестиция от 1 милион до-
лара в кв. м жилищна площ:

Или какво 
можем да си 
купим с един 
милион долара

В Монако 1 млн. долара няма да ви 

стигнат доникъде

В Рим може да си позволите скромно 

двустайно жилище

В Дубай 

и Кейптаун ще придобиете луксозен дом

Хонконг – 20,6 
Лондон – 25,2 
Сингапур – 32,6 
Женева – 34,7 
Ню Йорк – 40,2 
Сидни – 41,2 
Париж – 43
Москва – 46 
Шанхай – 52 
Пекин – 60

Рим – 64
Лос Анджелис – 
65 
Маями – 75 
Токио – 95
Мумбай – 97
Истанбул – 97,1 
Сао Пауло – 136
Дубай – 146 
Кейптаун – 215 
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В следващия брой очаквайте
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СУДОКУ

За начинаещи

За напреднали

Отговори от предишния брой

Лесно Трудно

Забавен кадър

Попълнете празните полета, така че всеки ред, всяка колона и 

всяко тройно квадратче да съдържа цифрите от 1 до 9.

Занимаването  
с глупости 
на работното 
място 
развива слуха, 
бдителността 
и периферното 
зрение.

Виена 
става умален 

град

***

Колбата иска 
допинг тест  

на Кличко

Виц  Бисери от кухнята
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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!

Хотелски комплекс „Емералд” – с. Равда
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Цени за членове на КСБ

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

Дом на строителя

www.abc-enginering.eu
45,00 лв./м2

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

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

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

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

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

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

ПОКРИВНИ ПАНЕЛИ
ОТ ПОЛИКАРБОНАТ

САНДВИЧ ПАНЕЛИ

от 23,00 лв./м2

ХИДРОИЗОЛАЦИИ

Хидростъклоизол ХПП3.0 
2,22 лв./м2

Хидростъклоизол ХКП4.0 
2,63 лв./м2

Хидростъклоизол ТКП4.0 
3,06 лв./м2 


