
Мария Желева, Ренета Николова
Берлин

„Строителството на Европейската къща все 
още не е завършило, все още има разлика между 
отделните „стаи”. Тази къща е гаранция за сво-
бода и равни възможности и затова трябва по-
скоро да й бъдат предоставени необходимите 
инвестиции и инфраструктура, за да се изравни 
благосъстоянието на всички жители.” С тези 
думи държавният секретар на Министерството 
на благоустройството, околната среда и строи-
телството на Германия Флориан Пронолд откри 
Конгрес 2014 на Европейската федерация на стро-
ителната индустрия FIEC. Форумът се проведе 
от 26 до 28 юни, а домакин беше столицата на 
Германия - Берлин. На тържественото събитие 
присъстваха представители на строителни фир-
ми и федерации-членки от ЕС, EFTA и Турция, чия-
то задача тази година бе не само да дискутират 
предизвикателствата и тенденциите в бранша, 
но и да изберат нов президент и Управителен съ-
вет на организацията. КСБ бе представена на 
конгреса от инж. Светослав Глосов – председател 
на Камарата, и инж. Иван Бойков – изп. директор. 

В класически немски стил конгресът беше 

официално открит в Берлинската концертна 
зала. Приветствено слово изнесе вече бившият 
президент на FIEC – немският строителен пред-
приемач Томас Шлайхер, който заяви: „В трудната 
икономическа ситуация всеки ден трябва да се 
борим, за да отстояваме нашите цели. Главната 
задача на FIEC е да постави важните за бранша 
въпроси в европейския дневен ред пред вземащи-
те решения. Затова ще разчитаме и на всички 
национални организации - членки на FIEC.“ Той до-
пълни: „Нашият глас се чува в Европа. Мрежата 
от контакти ни свързва с всички институции в 
ЕС, имащи отношение към строителството.“ 

Участниците във форума поздрави и Томас Ба-
уер, президент на Немската строителна камара 
(HDB). Той посочи как една тежка криза може да 
обедини и мобилизира заинтересовани страни и 
да бъде превърната в отлична възможност за въз-
ход, напомняйки на делегатите за състоянието на 
немския строителен сектор след обединението 
на Германия. Бауер призова федерациите членки 
с подобни общи усилия да допринесат за подема, 
сигурността и свободната конкуренция на евро-
пейската строителна индустрия. 

ИНТЕРВЮ ГОЛЕМИТЕ ОБЕКТИ
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АМ „Струма“ – 
първата българска 
магистрала, която 
се изгражда на 
инженеринг

КСБ

57 проекта в състезание 
за 7 млн. евро по 
Норвежката програма
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Търново, дискутира 
промените в ЗОП

КСБ продължава 
да помага за 
възстановяването 
след бедствието
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На конгреса в Берлин федерацията избра нов президент и ръководство

Председателят на КСБ  

инж. Светослав Глосов и  

изп. директор инж. Иван Бойков 

поздравиха новоизбрания 

президент на FIEC Йохан 

Вилемен и го поканиха да 

посети нашата страна

Петър Диков, 
главен архитект на 
Столичната община:

600 млн. лв. 
са публичните    
инвестиции 
в София
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МАЙЧИНА УСМИВКА

Бригадата ни работеше в малко пла-
нинско селце. Укрепвахме моста, по кой-
то минаваше пътят за града. От про-
дължителните пролетни валежи реката 
беше придошла и носещите колони на 
пътното съоръжение опасно поддаваха. 

Голямата пукнатина, минаваща по ди-
агонала на зиданата основа, издаваше, 
че силното течение е подкопало фунда-
ментите на съоръжението. Затова из-
ползвахме, че дъждовете поспряха и из-
гря слънце, за да изградим новия кофраж 
и арматурата за пилотите и да излеем 
бетона. 

До въпросния ден все още беше дъж-
довно и мрачно, затова по моста не мина-
ваше никой. Но щом изгря слънцето, ста-
на оживено. Започнаха да прииждат деца, 
возещи се на велосипеди; майки с колички; 
пенсионери на път към гората за гъби 
и борови връхчета. Всички минаваха по 
моста, за да отидат и до малкия селски 
парк със старата чешма с трите чучура. 

От сутрин до вечер се чуваха викове 
и смях на малчугани, което ни спасяваше 
от тягостната монотонност на теча-
щата река. Но въпреки това работата 
не вървеше – един от кофражите подаде, 
подкопан от водата, и бетонът, още нес-
тегнал, се разля. 

Бригадирът, който отдавна строеше 
мостове, изтълкува това като лош знак. 
И той, както всеки стар майстор на мо-

стове, вярваше, че има някаква фатална 
символика в тези на пръв поглед случайни 
обстоятелства. Затова по стар обичай 
започна да се оглежда за някоя хубава 
жена, която да мине по моста, за да й 
вградим красотата в основите за здра-
вина. Ние му се присмивахме на суевери-
ето, но скоро смехът ни секна, когато в 
един момент нещо тупна в кофража, пъ-
лен с бетон и желязо. 

Когато погледнахме, какво да видим 
– женско огледало. Малко детенце беше 
хвърлило огледалото на майка си през па-
рапета на моста и то бавно потъваше 
в пресния бетон. В него се отразяваше 
лицето на жена, гледаща от парапета 
над нас. Това беше образът на майката, 
която  прощаваше с мила, леко уморена, 
но разбираща усмивка поредната детска 
лудория. Само след един кратък неуловим 
миг този образ изчезна, защото жената 
продължи по пътя си, примирила се със 
загубата на дамското си огледало. А то 
потъна в бетона, вграждайки в основи-
те на моста образа и силата на най-все-
прощаващата, на  майчината усмивка. 
След това някак неусетно за няколко дни 
довършихме укрепителните дейности на 
моста.

От тухларната 
Петър Донкин

Тухла четворка

Невена Картулева

Европейската комисия 
одобри схема за предоста-
вяне на ликвидност на бъл-
гарските банки на стой-
ност 3,3 млрд. лв., което 
представлява държавна 
помощ. Според законода-
телството на ЕС стра-
ната ни е длъжна да иска 
разрешение от комисията 
за всяка субсидия, отпус-
кана на частни и държавни 

фирми.
„На 29 юни български-

те власти поискаха одо-
брение за схемата, която 
ще предостави кредитна 
линия на българския бан-
ков сектор на стойност 
3,3 млрд. лв. и представля-
ва форма на държавна по-
мощ“, съобщиха от ЕК. В 
писмото се казва още, че 
Хоакин Алмуния, еврокоми-
сар по въпросите на конку-
ренцията, е приветствал 

Невена Картулева

42-рото народно събра-
ние ще бъде разпуснато на 
6 август и ще бъде назначе-
но служебно правителство, 
съобщи в кратко изявление 
президентът Росен Плев-
нелиев. Това стана след 
продължилите 4 часа кон-
султации на „Дондуков“ 2 
между държавният глава и 
политическите лидери. 

В тях участваха пред-
седателят на НС Михаил 
Миков, премиерът Пламен 
Орешарски, министърът 
на финансите Петър Чо-
банов, както и управите-
лят на БНБ Иван Искров. 
На срещата бяха още ли-
дерите на парламентарно 
представените партии: на 
ГЕРБ – Бойко Борисов, на 
БСП – Сергей Станишев, и 
на ДПС – Лютви Местан. 
Председателят на „Атака“ 
Волен Сидеров не се включи 
в разговорите. В Консулта-
тивния съвет участваха и 
представители на форма-

циите, излъчили евродепу-
тати след вота на 25 май. 
Това са Меглена Кунева и 
Радан Кънев от Реформа-
торския блок, Николай Баре-
ков и Красимир Каракачанов 
от Коалиция „България без 
цензура“. 

„В рамките на 42-рото 
НС е невъзможно съставя-
нето на друго правител-
ство. Оставката на каби-
нета „Орешарски“ ще бъде 
съобразена с необходимото 
по Конституция време за 
провеждане на консултации 
и формиране на служебен 
кабинет“, заяви президен-
тът. Това означава, че пра-
вителството трябва да по-
даде оставка най-късно два 
месеца преди предсрочни-
те парламентарни избори 
на 5 октомври, тоест до 25 
юли. Съгласно Българската 
конституция, формирането 
на служебно правителство 
е задача на държавния гла-
ва. Той подчерта, че преди 
съставянето му отново ще 
бъдат проведени консулта-

Невена Картулева

22 млн. лв. са осигурени 
за извеждането от експло-
атация на първите четири 
блока на АЕЦ „Козлодуй” в 
изпълнение на задължение-
то на страната ни за съ-
финансиране на проект по 
Международен фонд „Коз-

лодуй“. Кабинетът одобри 
превеждането на сумата 
за допълнителните разхо-
ди за 2014 г. по бюджета на 
Министерството на ико-
номиката и енергетиката. 

С друго свое решение 
Министерският съвет 
одобри 3,9 млн. лв. да бъ-
дат предоставени в под-

крепа на читалищата в 
237 общини. Средствата 
са планирани в бюджета 
и са предназначени за час-
тични ремонти, художест-
вено-творческа дейност и 
попълване на библиотечния 
фонд, купуване на техниче-
ско оборудване, библиоте-
чен и друг софтуер.

Мирослав Еленков

„Няма нищо по-хуба-
во от това, когато човек 
види къде точно отиват 
публичните средства и 
разбере, че те са израз-
ходвани ефективно и за 
създаване на по-добра сре-
да за хората“, заяви ми-
нистърът на финансите 
Петър Чобанов при откри-
ването на реновираната 
градска среда на кв. „За-
пад” на община Пазарджик 
по проект, финансиран със 
средства от Публичната 
инвестиционна програма 
„Растеж и устойчиво раз-
витие на регионите“. Той 
припомни, че е планирано 
в бюджета за 2015 г. също 
да има подобна финансова 
схема и изрази надежда, че 

следващото правителство 
ще я продължи.

В коментар пред журна-
листи по актуални въпроси 
министър Чобанов отново 
подчерта, че „в условия на 
съвместните действия 
на институциите, чрез 
координирано, навременно 
и бързо взаимодействие 
с ЕК беше одобрена въз-
можността страната ни 
да изразходва, ако е необ-
ходимо, ресурс за подпо-
магане на банките“. Спо-
ред финансовия министър 
това е успокоило хората, 
тъй като те са разбрали, 
че техните пари в банките 
са защитени. 

„Тезите за банкрут на 
държавата продължават 
да се избутват на преден 
план, но те не са съобразе-

ни с реалната обстановка 
– сега ни трябва спокой-
ствие и е крайно време да 
спрем да плашим хората“, 
подчерта финансовият ми-
нистър по повод критични 
изказвания за състоянието 
на бюджета. „Преди някол-
ко дни на международните 
пазари реализирахме най-
успешната емисия в бъл-
гарската история, тя има 
такива показатели, които 
не се постигани до момен-
та, и щом инвеститорите 
ни вярват, това означава, 
че ние сме стабилни фун-
даментално“, обясни Чо-
банов. Позицията му е, че 
на този етап не бива да 
се обръщаме за помощ към 
международни институ-
ции, имаме възможност и 
сами да се справим.

ции с политическите сили, 
представени в националния 
и Европейския парламент. 

Тема на последната 
среща при президента е 
била и банковата систе-
ма. Росен Плевнелиев беше 
категоричен, че държава-
та застава зад финансо-
вите институции и има 
готовност за осигурява-
не на необходимия ресурс 
и предприемане на мерки 
за гарантиране на ста-
билността в страната. 
„Валутният борд е непо-
клатим и ще бъде запазен 
до влизането на България 
в еврозоната. Разполага-
ме с достатъчно резерви, 
средства и механизми, за 
да се справим с опитите 
за дестабилизация, като 
заставаме зад всяка банка, 
подложена на атака. В ход 
са и законодателни проме-
ни в подкрепа на финансо-
вата стабилност. Банкова 
криза няма, има криза на до-
верието и има криминална 
атака. Те трябва да бъдат 
преодолени, а виновните 
- преследвани с цялата 
строгост на закона“, посо-
чи държавният глава. 

мярката за стабилизиране 
на българската банкова 
система. 

Припомняме, че БНБ 
постави под специален 
надзор КТБ. След това на 
атака бе подложена ПИБ 
чрез изпращане на елек-
тронни съобщения. Някол-
ко души бяха задържани при 
операция на ДАНС заради 
действия, насочени срещу 
стабилността на банкова-
та система.
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Eвропейската федерация на строителната ин-
дустрия е с нов президент – Йохан Вилемен. Той 
заяви, че първата му мисия е да включи манифеста 
на FIEC с 10 точки в дневния ред на ЕС, и подчер-
та, че гласът на бранша ще се чува още по-ясно 
на Стария континент. Сред мерките, които се 
предлагат, са инвестициите за растеж и работни 
места, осигуряване на лоялна конкуренция, незабав-
но разплащане с бизнеса, създаване на иновации, 
намаляване на бюрокрацията и опростяване на за-
конодателството. 

Ако предложенията на FIEC получат подкрепа-
та на Брюксел, това ще доведе до развитие на 
сектора и подобряване на бизнес средата и у нас.

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 ÄÓÌÈСвилена Гражданска

Мирослав Еленков

„Имаме ясна позиция по 
отношение на инфраструк-
турните газови проекти в 
Европа. Подкрепяме изпъл-
нението на „Южен поток”, 
защото според нас той е 
стратегически и трябва да 
бъде изпълнен, разбира се, в 
съответствие с европейско-
то законодателство. Русия 
остава важен партньор в 
борбата с регионалната и 
глобалната икономическа 
криза, затова е необходимо 
да търсим начини за продъл-
жаване на диалога с ЕС за 
реализацията на проекта.” 
Това заяви посланикът на 
Италия Марко Контичели по 
време на среща на Евроклуба 
към Българската търговско-
промишлена палата по слу-
чай поемането на председа-
телството на Европейския 
съюз от страната му на  
1 юли. 

Според посланик Конти-
чели същото важи и за газо-
провода ТАП от Азербайджан 
към Европа. По думите му 
тези проекти трябва да се 
осъществят, защото ще  до-
ведат до сигурност за енер-
гетиката в региона. 

„Посланието на Италия 
за председателството е 
надежда, оптимизъм и раж-
дането на една нова епо-
ха“, подчерта посланикът и 
обясни, че Европа все още е 
в трудна ситуация въпреки 
постигнатите резултати 
до момента. Като основни 
проблеми той посочи рекорд-
но високите нива на безра-
ботица, риска от бедност и 
социално изключване, поли-
тическата несигурност, за-
плашената енергийна сигур-
ност, това, че европейските 

граници са под натиска на 
имигранти.

През предстоящите 
шест месеца италианско-
то председателство ще 
работи по три основни за 
ЕС въпроса – икономически 
растеж, заетост и засилва-
не на глобалната роля на Ев-
ропейския съюз. Също така 
то маркира ново начало в 
съюза – през този период 
се сменят представители-
те в европейските инсти-

туции. Италия в ролята на 
председател е готова да 
съдейства за повече гъвка-
вост в ЕС чрез структурни 
реформи. По думите на по-
сланика страните, които се 
справят добре с промените, 
трябва да бъдат поощрявани 
за своята усърдност.

„Има повече от 26 мили-
она безработни в ЕС, а рис-
кът от бедност и социално 
изключване е много голям. 
Един основен приоритет ще 

бъде борбата с младежката 
безработица. Планираме 
среща на високо равнище, на 
която да се обсъди този про-
блем. Искаме да рестарти-
раме стратегията „Европа 
2020”, за да може да се вър-
нем към растеж. Фокусът 
на тази стратегия е върху 5 
сектора и се определят спе-
цифични цели за всеки един 
от тях. Имаме напредък по 
икономическата стабил-
ност и банковия съюз. Тряб-
ва да се придвижим и една 
стъпка напред към иконо-
мически и фискален съюз. В 
общи линии трябва да запо-
чнем да обсъждаме различни 
стимули, да се възползваме 
максимално от сигурност-
та, която е вградена в па-
кта за стабилност”, заяви 
посланикът.

Първата сесия на новия 
Европейски парламент беше 
от 1 до 3 юли, като на 2 юли 
италианският премиер Ма-
тео Ренци изложи пред де-
путатите програмата на 
страната за председател-
ство на съюза. Следващата 
страна, която ще поеме пос-
та, е Латвия. Тя ще застане 
начело на ЕС от януари до 
юни 2015 г. България ще ог-
лави общността от юли до 
декември 2018 г.

Страната пое председателството на ЕС от 1 юли

Н. Пр. Марко 
Контичели:

Еврокомисарят по енергетиката определи диало-
га с българските власти за „Южен поток“ като „кон-
структивен процес, който продължава“. Той направи 
този коментар пред български журналисти в Брюксел. 
Йотингер обаче остана на категоричната позиция, 
че газопроводът ще може за заработи само ако от-
говаря на европейските изисквания. „Нужно е да се 
провери какво е възможно да се направи от правна и 
техническа гледна точка, за да стартира. Руските 
ни партньори инвестират милиарди в този проект и 
трябва да са заинтересовани да намерим юридическо 
решение – в противен случай те ще имат проблем 
след изграждането на газопровода. За да започне да 
работи, е необходимо той да бъде подчинен на наши-
те правила“, подчерта Йотингер. 

Гюнтер Йотингер, 
еврокомисар по енергетика: 

„Възстановяване на плащанията по Оперативна про-
грама „Околна среда” (ОПОС) се очаква до края на юли. 
Тогава можем да представим и първия сертификат с от-
разените финансови корекции.“ Това заяви през седмица-
та министърът на околната среда и водите Станислав 
Анастасов.

По думите му Управляващият орган на програмата е 
взел предвид и е адресирал всички препоръки на ЕК. „Има 
изградени системи за контрол и управление вътре в ОПОС. 
Оценили сме какви са грешките чрез одиторите. Наложили 
сме корек ция на базата на установените пропуски и сме 
изпратили писмо, че сме изпълнили всички препоръки на 
Брюксел“, каза министърът.

Според него следващата седмица ще има работна сре-
ща с генералния директор Валтер Дефа, на която ще се 
коментира в детайли, какво още е необходимо бързо да 
се изпълни.

8 юли  

Инж. Никола Василев,  
член на Комисията за воденето, поддържането 
и ползването на Централния професионален 
регистър на строителя
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Невена Картулева

„До броени дни съоръ-
жението на българската 
граница с Турция ще бъде 
готово“, увери министъ-
рът на отбраната Ангел 
Найденов след редовното 

седмично заседание на 
Министерския съвет. По 
думите му до тази седми-
ца са изградени 23 км от 
второстепенната ограда, 
като е поставена и бодли-
вата тел. 

На въпрос, колко стру-

ва съоръжението, Найде-
нов заяви, че стойността 
на база на изчисленията 
на проектанта е малко 
над 7 млн. лв., а още 1,5 
млн. лв. са разходите за 
Българската армия. Те 
остават за сметка на 

Министерството на от-
браната. Припомняме, че 
изграждането на ограда-
та по границата с Турция 
бе наложено заради бежан-
ския поток от Сирия към 
страната ни през есента 
на миналата година.
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Десислава Бакърджиева

Откриха обществени поръчки за из-
бор на изпълнители за лот 7 и лот 24 по 
програмата „Транзитни пътища V”. Търго-
вете са за 70 км от път II-53 Ямбол – Сре-
дец и за над 40 км от път III-822 Самоков 
- Ихтиман и път III-8223 Ихтиман - п.в. 
АМ „Тракия”. Индикативната стойност 
за строително-монтажните дейности на 
двата обекта е 50 млн. евро. Чрез обя-
вените процедури ще бъдат определени 
фирмите, които ще извършат строител-
ството и надзора на двата проекта. От 
Агенция „Пътна инфраструктура” съоб-
щиха, че критерият за избор е икономи-
чески най-изгодна оферта.

Лот 7 обхваща проектиране, реха-
билитация и ново строителство на 
участък 1 от път II-53 Ямбол – Средец 
от км. 144+575 до км. 184+727,74 и учас-

тък 2 – път II-53 Ямбол – Средец от км. 
184+727,74 до км. 214+544+95. С изпълне-
нието на проекта трасето от Сливен 
– Ямбол ще се свърже с направлението 
Ямбол – Окоп. Срокът е 24 месеца. Ин-
дикативната стойност на строител-
но-монтажните работи е 30 млн. евро 
без ДДС. Прогнозната цена за консул-
тантската услуга е 900 хил. лв. без ДДС. 
Предложения за лот 7 ще се приемат до 
4 септември т.г.

В лот 24 е заложена рехабилитацията 
на 33,6 км от път III-822 Самоков – Их-
тиман от км. 1+950 до км. 35+575,49 и 
6,7 км от път III-8223 Живково (Ихтиман) 
– Веринско (п.в. АМ „Тракия”) от км. 0+000 
до км. 6+700. Срокът за изпълнение е 18 
месеца, а прогнозната стойност е 20 
млн. евро без ДДС. Срокът за подаване на 
документите за строителство и надзор 
за лот 24 е 1 септември т.г.

Електронен регистър ще събере на 
едно място държавни институции на 
национално, регионално и местно ниво, 
които имат отношение към Секторна-
та информационна стратегия. Онлайн 
платформата ще създаде връзка между 
централното и местното управление и 
ще подобри координацията им. По този 
начин общините ще разширят електрон-
ните си услуги. Регистърът ще бъде 
създаден от Министерството на регио-
налното развитие (МРР) с финансиране 
от Оперативна програма „Администра-
тивен капацитет”. Това стана ясно по 
време на представянето на проекта 
„Усъвършенстване на управлението на 
националната политика за развитие на 
електронното управление чрез разрабо-

тване на Секторна информационна стра-
тегия за регионално, общинско и градско 
управление и въвеждане на механизми за 
консултация и координация на МРРБ и ос-
таналите въвлечени в процеса страни за 
постигане на синергия на проектите на 
национално, регионално и местно ниво”. 
Осигурените средствата за изпълнение-
то му са близо 478 хил. лв.

Работата по проекта е стартирала 
в края на миналата година и се очаква 
да приключи на 20 септември т.г. Той се 
осъществява в контекста на Общата 
стратегия за електронно управление. В 
рамките му ще бъде направен и анализ 
на нормативната база и ще се създаде 
пътна карта  за изпълнение на Секторна 
информационна стратегия.

Елица Илчева

„Скептичен съм относно спасяване-
то на над 1 млрд. евро от Програмата за 
развитие на селските райони.“ Това заяви 
изпълнителният директор на Фонд „Земе-
делие“ Мирослав Николов. Става въпрос 
за средства, които вече са изплатени, 
но е установено, че има нарушения при 
провеждането на обществени поръчки. 
Във вторник България получи отсрочка до 
края на юли т.г. да се направят допълни-
телни проверки по разплащането на тези 
пари, чиито резултати обаче да бъдат 
потвърдени от сертифициращ орган, ка-
къвто в момента ДФЗ няма и тепърва 
ще избира с търг. „Надявам се нещата да 

се развият положително за страната ни. 
Заедно с колегите успяхме да разплатим 
всички средства през последните месе-
ци. Изпълнил съм ангажиментите си“, до-
пълни Мирослав Николов.

Същевременно министърът на земеде-
лието и храните Димитър Греков поиска 
оставката на ръководството на фонда. 
„Надявам се да получа пълен едногодишен 
отчет за дейността на ДФЗ. Забавянията 
са толкова много, че направо са недопусти-
ми. Аз искам служителите на фонда просто 
да си свършат работата за всички изрядни 
бенефициенти“, посочи Димитър Греков. 

Обявеното заседание на ДФЗ за чет-
въртък не се проведе поради липса на 
кворум.

Емил Христов

Общо 1355 км пътища 
са изградени за една го-
дина, като тяхната стой-
ност е 871 млн. лв. Това 
става ясно от предста-
вения отчет за работата 
на министъра на регионал-
ното развитие Десислава 
Терзиева. На пресконферен-
цията в МРР присъстваха 
и зам.-министърът на ре-
гионалното развитие инж. 
Мирослав Мазнев, предсе-
дателят на Управителния 
съвет на Агенция „Пътна 
инфраструктура“ инж. 
Стефан Чайков и инж. Асен 
Антов – изпълнителен ди-
ректор на Национална ком-
пания „Стратегически ин-
фраструктурни проекти“.

Като успех на екипа си 
министър Терзиева посочи 
осигуряването на 50 млн. 
лв. от Публичната инвес-
тиционна програма „Рас-
теж и устойчиво развитие 
на регионите“ за ремонти-
рането на 250 км трасета 
в цялата страна. „Над 35% 
от второкласната и тре-
токласната пътна мрежа 
са в окаяно състояние и за-
това тази политика тряб-
ва да продължи", допълни 
Терзиева. Тя подчерта, че 
в момента се работи по 
близо 900 км, които са на 

стойност над 1,4 млрд. лв. 
Като положителна 

стъпка министърът от-
чете и започналото стро-
ителство на Северната 
скоростна тангента. Ра-
боти се и за доизгражда-
нето на АМ „Хемус“. По от-
ношение на ОП „Регионално 
развитие“ тя отчете, че е 
предотвратен рискът от 
загуба на 250 млн. лв. По 
оперативната програма са 
сключени договори за над 3 
млрд. лв. 

„Две години след стар-
тирането на проекта за 
енергийно обновяване на 
жилищата не беше ремон-
тирана нито една сграда, 
но благодарение на екипа 
на МРР спасихме близо 50 
млн. лв. по ОПРР. А до края 
на 2014 г. близо 60 блока 
ще бъдат санирани”, каза 
регионалният министър. 

„Ще продължим да от-
стояваме идеята в ОП 
„Региони в растеж 2014 
– 2020” да се включи фи-
нансирането на 67 града“, 
допълни тя и посочи, че е 
договорено и създаването 
на нова програма – „Бал-
кани – Средиземноморие”, 
която ще започне заедно 
с новия програмен период.

„През последната годи-
на специалистите в МРР 
се концентрираха и върху 

развитието на ВиК секто-
ра“, обясни Терзиева. „За 
първи път от 20 години 
започва да се инвестира 
в строителството и ре-
хабилитацията на язовири 
за питейни нужди“, добави 
тя и подчерта, че вече са 
предприети действия още 
тази година да започне до-
изграждането на яз. „Луда 
Яна” край Панагюрище и яз. 
„Пловдивци“ край Рудозем. 
В контекста на реформа-
та във ВиК сектора е и 
стартиралата от ведом-
ството Програма за бор-
ба с безводието, по която 
правителството е осигу-
рило 20 млн. лв., целяща 
подобряване на водоснаб-
дяването и качеството на 
водата на 300 хил. души в 
30 населени места в стра-
ната. 

Рестартирана е била 
и политика за укрепва-
не на бреговете, където 
предстои започването на 
2 проекта за укрепителни 
мерки край Поморие, Русе 
и Силистра. По думите 
на Терзиева вече има На-
ционална програма за пре-
венция и ограничаване на 
свлачищата в България. 
Изработва се и методи-
ка за оценка на геоложкия 
риск. 

„Вече критерий най-ни-
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ска цена при търговете не 
се прилага, защото това 
доведе не само до закъсня-
ване на работата, но и до 

декапитализирането на 
строителни фирми и ком-
промиси с качеството“, 
поясни Терзиева. Тя увери, 

че след оставката на пра-
вителството няма да има 
забавяне на важни инфра-
структурни проекти.
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Агенция „Пътна инфра-
структура” (АПИ) обяви 
обществена поръчка за 
определяне на изпълнител 
за строителство на „Път 
II-18 Софийски околовръс-
тен път – Западна дъга в 
участък от км. 0+780 до км. 
6+309”. Общата дължина на 
отсечката е 5,5 км. Това е 
вторият етап от процеса 
за изграждане на Западна-
та дъга. Индикативната 
стойност на поръчката 
е 92 720 268 лв. без ДДС. 
Критерият за избор на 
строител е икономически 
най-изгодна оферта. Тех-
ническото предложение ще 
има тежест 40, а показа-
телят цена за изпълнение 
на поръчката – 60. Канди-
датите могат да подават 
офертите си до 18 август 
2014 г.

Път II-18 от км. 0+780 
до км. 6+309 е продълже-

ние на вече изграждащия 
се участък от Софийския 
околовръстен път. Нача-
лото на обекта започва на 
км. 0+780, или на около 70 
метра след пресичането 
на р. Какач. Първият един 
километър от трасето ми-
нава последователно през 
две съществуващи жп ли-
нии чрез надлез, като под 
отвора на съоръжението 
е разположен бъдещият 
булевард „Стефансон”. При 
км. 3+176 пътят прекосява 
II-81, където е разположен 
п.в. „Ломско шосе”. След бул. 
„Ломско шосе” околовръст-
ният път се насочва към 
отклонението за с. Мрамор 
при км. 3+996, където пре-
сичането ще бъде с напреч-
но преминаване на пътя за 
селото. При км. 5+109 СОП 
ще се включва към Северна 
скоростна тангента.

Западната дъга на Со-

фийския околовръстен път 
е продължение на автома-
гистрала „Люлин” и е част 
от коридор IV на Трансев-
ропейската транспортна 
мрежа, свързваща Видин с 
Кулата. Проектът за из-
граждането й се осъщест-
вява по Оперативна програ-
ма „Транспорт”. За неговото 
реализиране към момента е 
предоставена безвъзмездна 
финансова помощ в размер 
на 44 803 076 лв. Строител-
ството на обекта е разде-

лено на два участъка, като 
първият е в процес на из-
пълнение. Цялата дължина 
на трасето е около 8,5 км. 
Проектът започва от пре-
сечната точка на Около-
връстния път на София с 
АМ „Люлин” и завършва след 
бъдещата връзка със Се-
верна скоростна тангента 
и автомагистрала София - 
Калотина. Предвижда се ос-
новната част на новия път 
да има три ленти във всяка 
посока на движение.

Първият участък от Западната дъга е в процес на изпълнение

Пловдив е един от сери-
озните успехи по Приори-
тетна ос 3 „Подобряване 
на интермодалността 
при превоза на пътници 
и товари”. В обхвата й 
попадат проектите на 
столичния метрополи-
тен, които също активно 
се развиват. Изгражда-
щата се отсечка от бул. 
„Цариградско шосе” до ле-

тище София е завършена 
на 65%, а участъкът на 
столичното метро от 
жк „Младост 1” до Бизнес 
парка в „Младост 4” е по-
строен на 53%”, коменти-
ра зам.-министър Киров.

Важна цел на МТИТС 
за изминалата една годи-
на е било и разработва-
нето на втората моди-
фикация на Оперативна 

програ ма  „Транспорт 
и транспортна инфра-
структура” (ОПТТИ), коя-
то беше успешно защи-
тена пред ЕК. „Предстои 
подготовка на третата 
заради решение на Вър-
ховния административен 
съд за отмяна на избора 
на изпълнител на лот 2 на 
Западната дъга на Софий-
ския околовръстен път. 

Данаил Папазов, министър на транспорта: 

Десислава Бакърджиева

„Сериозният контрол 
на реализиращите се ин-
фраструктурни обекти 
беше основната ни дей-
ност през последната 
година. Опитахме се да 
следим от много близо 
всички проблеми по случ-
ващите се проекти. Ос-
новните бяха свързани 
с отчуждителните про-
цедури, археологически-
те разкопки и различен 
тип забавяния от иска-
ния на общини, особено 
при обекти на жп инфра-
структурата. Положихме 
сериозни усилия да дора-
звием всички започнати 
проекти и да наложим 
по-високо темпо, с което 
да успеем да преодолеем 
забавянето и да спазим 
сроковете по договори-
те. ”  Това каза минис-
търът на транспорта, 
информационните тех-
нологии и съобщенията 
Данаил Папазов на прес-
конференция, на която 
представи отчет за дей-
ността на ведомството 
за изминалата година. На 
нея присъстваха и зам.-
министрите Петър Киров 
и Георги Тодоров. 

По думите на Папазов 
към 30 юни т.г. са по-
дписани 115 договора по 
всички приоритетни оси 
на ОП „Транспорт” (ОПТ) 
за предоставяне на без-
възмездна финансова по-
мощ (БФП) в размер на 
3 911 885 922 лв. За срав-
нение той посочи, че през 
същия период на минала-
та година те са били 90, 
което се равнява на 95% 
от обема на програмата. 
„Подписаните договори 
по ОПТ към днешна дата 
представляват 99,83%, 
или сме обхванали почти 
цялата програма. Дого-
вореността ще достигне 
100% с парафирането на 
последния контракт за ре-
монта на жп гара Бургас, 
който предстои да бъде 

сключен”, каза транспорт-
ният министър.

Той подчерта, че няма 
забавяне на плащанията 
по ОП „Транспорт”. Бене-
фициентите са получили 
2 383 935 971 лв., което 
представлява 60,84% от 
бюджета на ОПТ. „По-
стигнали сме почти 20% 
увеличение за една го-
дина.  Общият размер 
на верифицираните раз-
ходи по програмата е 
2 498 686 294 лв.”, допълни 
той.

По време на прескон-
ференцията зам.-минис-
тър Петър Киров подчер-
та, че ОПТ продължава 
добрия темп на своята 
реализация. По програ-
мата се изпълняват 21 
инвестиционни проекта, 
като 6 от тях вече са 
завършени. Реализират 
се 11 големи проекта за 
над 50 млн. евро, като ЕК 
е одобрила 10 от тях. По 
Приоритетна ос 1 „Раз-
витие на железопътна-
та инфраструктура по 
трансевропейските и 
основните национални 
транспортни оси” са ре-
хабилитирани 256 км жп 
линии, изградени са 6 ме-
тростанции и 6,7 км ме-
тролинии. 

Приключени са два 
важ ни жп проекта – лот 1 
на проекта „Пловдив – 
Бургас” и връзката между 
Свиленград и турската 
граница. Петър Киров 
счита, че обектите по 
Приоритетна ос 2 „Раз-
витие на пътната инфра-
структура по трансев-
ропейските и основните 
национални транспортни 
оси” също са отбелязали 
напредък. Финализирани 
са лот 1 на АМ „Струма” и 
лотове 2, 3 и 4 на АМ „Тра-
кия”. Изградени са 141 км 
автомагистрали, 24 км 
нови I клас пътища и са 
рехабилитирани 16 км от 
републиканската мрежа. 
„Подписаният договор 
за строителство на ин-
термодален терминал 

Пренасочват 30 млн. евро към жп проекти Този проект няма да може 
да бъде реализиран по 
ОПТ, поради което лот 2 
ще бъде фазиран за пе-
риода 2014 – 2020 г. и ще 
се финансира от ОПТТИ. 
Освободеният ресурс от 
30 млн. евро ще бъде прех-
върлен от Приоритетна 
ос 2 към Приоритетна 
ос 1. Пренасочването на 
тези средства трябва да 
покрие финансовия недос-
тиг по проекта „Първомай 
– Свиленград”, съобщи Пе-
тър Киров.

От отчета  стана 
ясно още, че през измина-
лата една година МТИТС 
е изработило 12 законо-
проекта, а министърът 
е издал 38 подзаконови 
нормативни акта за на-
маляване на администра-
тивната тежест и облек-
чаване на бизнеса. Всички 
държавни предприятия са 
постигнали добри резул-
тати, но проблемите в 
някои от тях, като БДЖ 
и НКЖИ, продължават. 

Снимки авторът
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Петър Диков, главен архитект на Столичната община: 

Свилена Гражданска 

Арх.  Диков,  в  мо-

мента сме в разгара на 

строителния сезон. Кои 

са големите проекти в 

София?

М а щ аб н и т е  о б е к -
ти са главно с публични 
средства – общински и 
държавни. По част от 
тях се работи от някол-
ко години. Основно те са 
инфраструктурните – 
продължението на първия 
метродиаметър,  естака-
дите, заводът за боклук, 
водният цикъл и ремонтът 
на главните улици и буле-
варди. В период, когато 
има криза на инвестици-
ите като цяло, публични-
те средства осигуряват 
работа на строителните 
фирми. Ако сметнем колко 
е обемът на влаганите 
пари в София, ще видим, че 
той не е по-малко от 500 - 
600 млн. лв. 

Увеличава т  ли  с е 

строителните разреши-

телни от началото на 

годината? 

Категорично мога да 
заявя, че нарастване няма. 
Имаме съвсем леко покач-
ване, но то не идва от 
ново строителство. При-
чината са няколко големи 
обекта, които са придо-
бити от банките, защото 
е имало необслужени кре-
дити от първоначалния 
инвеститор. Това налага 
финансовите институции 
да подновяват разреши-
телните, за да са акту-
ални и да могат да бъдат 
ликвидни проектите. Ина-
че особено раздвижване на 
пазара няма, дори има из-
вестен спад тази година. 

Споменахте изграж-

дането на метрото като 

един от ключовите обек-

ти в столицата. Коми-

сията за защита на кон-

куренцията обаче спря 

обществената поръчка 

за строителство на пър-

вата част от третата 

линия. 

Не съм специалист, 
тъй като антимонопол-
ният орган постанови ре-
шение срещу избраната 
технология. Но при дис-
кусии с експерти те зая-
виха, че освен с пробивна 
машина тунелната част 
на метрото няма как да 
се работи. Ако погледнем 
геологията на територия-
та, през която ще минем, 
няма друг начин. Всеки 
останал способ би бил 
опасен. Трасето минава 
изцяло под Перловската 
река през един участък от 
театър „София“ до „Орлов 
мост“. Според експерти-
те класическият метод 
там ще създаде опасност 
в един момент реката да 
навлезе в тунела. Това ще 
застраши живота и здра-
вето на хората, които го 

изграждат. Има трагичен 
случай в Прага, Чехия, къ-
дето при използване на 
неправилната технология 
се срутва съоръжението 
и реката нахлува вътре. 
Щетите са били огромни, 
а има и човешки жертви. 
Положително е фирмите 
да защитават интереси-
те си, но когато става 
дума за методи, считам, 
че трябва да се чуе мне-
нието на специалистите. 
Според мен съдът е нужно 
да потърси експерти, пре-
ди да вземе решение. 

През последните сед-

мици България беше спо-

летяна от наводнения.  

София подготвена ли е да 

реагира на тази природна 

стихия?

Не можем да говорим 
за столицата като за 
изключение от цялата 
територия на страната. 
От Столичната общи-
на работим системно по 
превантивния контрол 
още от 2006 г. Искам да 
напомня, че през 2005 г. 
София пострада много 
сериозно от наводнения-
та. Имаше залети места 
в Богров, беше разрушена 
част от инфраструктура-
та. Случи се наводнение и 
във Владая. Ние постоянно 
чистим деретата и подси-
гуряваме речните корита. 

Скоро ще започнем 
проектиране на проводи-
мостта на коритото на р. 
Искър, между Околовръст-
ния път и летище София. 
Това е една зона, която 
дълго време е била извън 
прекия контрол на община-
та. Имаме и много малки 
дерета, които или са час-
тично застроени, или се 
правят опити да бъдат. 
Ние спираме тези процеси. 

В кварталите около 
Витошката яка има мес-

та, които независимо от 
това, че се почистват, 
систематично се  за -
мърсяват от живущите. 
Хвърлят се автомобилни 
гуми, стари електроуре-
ди, мебели и т.н. Това няма 
как да не създаде проблем. 
Колкото и да се старае 
Столичната община да 
опазва, всичко си зависи 
от гражданите. Ако не са 
стигнали до идеята, че 
те самите са отговорни 
и не бива да се използват 
деретата и речните ко-
рита за сметища, няма да 
постигнем големи успехи. 
Лично аз съм малко по-кра-
ен и смятам, че трябва 
драстично да се увеличат 
глобите за тези, които на-
рушават закона. Не може 
заради 100 или 1000 нару-
шители да страдат много 
повече хора.

Преди дни обявиха об-

ществената поръчка за 

втория етап на Западна-

та дъга. Как това трасе 

ще облекчи трафика? 

Имаме одобрени сред-
ства за проекта, а нямаме 
избран изпълнител. Нека 
да припомня, че няколко 
пъти се оспори търгът, 
мина през съд, което до-
веде до голямо забавяне. 
Много подобна е ситуа-
цията и със Северната 
скоростна тангента. Там 
нещата се проточиха две 
години, и то заради съдеб-
ни процедури. Надявам се 
Агенция „Пътна инфра-
структура“ да се справи и 
обектите да са готови до 
края на 2015 г. 

Според мен държава-
та трябва да се опита да 
постигне по подобие на 
Румъния споразумение за 
прехвърляне на проекти 
от този програмен период 
в следващия. Ако успеем, 
считам, че това ще дове-

де до използване на по-го-
ляма част от средствата 
от периода 2007 - 2013. 

Вие участвахте в дис-

кусия, организирана от 

Камарата на строители-

те в България, Българска 

браншова камара „Пъ-

тища“, Българска бран-

шова асоциация „Пътна 

безопасност“ и с медий-

ното партньорство на 

в. „Строител“, за това 

дали да се изгражда 15 км 

тунел на АМ „Струма“. 

Според вас има ли друго 

решение? 

Преди дни излезе съоб-
щение, че Министерство-
то на околната среда и 
водите е далo положител-
на оценка за въздействие 
за проекта, предвиждащ 
строителството на по-
добно съоръжение. Обаче 
аз продължавам да считам, 
че вариантът за 15 км ту-
нел не е най-добрият.  Пър-
во той е скъп като стро-
еж, но много ще струва и  

неговата експлоатация. 
На следващо място спо-
ред мен той не е и най-еко-
логичното решение. При 
строителството му ще се 
извадят над 3,5 млн. кубич-
ни метра скална маса, още 
обаче няма становище 
къде ще бъде депонирана 
тя. Говорим за огромно ко-
личество материал. Няма 
още яснота как техниката 
ще достига до строежа, 
тъй като ще минава през 
защитена територия. Да 
не стане така, че ние да 
си мислим, че строим най-
екологичното съоръжение, 
а последствията да бъдат 
много по-тежки за приро-
дата, отколкото изграж-
дането на малки тунели и 
виадукти. 

Един от обектите, 

чието осъществяване 

предстои, е пробивът на 

бул. „Тодор Каблешков“. 

Основният проблем при 
него е липсата на пари за 
отчуждаване. След реше-

нието на Конституцион-
ния съд, че за отчуждени 
се считат само имотите, 
за които са приключили 
съдебните процедури и 
са изплатени сумите на 
собствениците, нещата 
с публичните проекти се 
отлагат за бъдещето.

Докъде стигна ра-

ботата по създаване на 

кадастрални карти за 

последните 8 района на 

София? 

Кадастърът засега не 
покрива осем столични ра-
йона – „Красно село”, „Въз-
раждане”, „Подуяне”, „Сла-
тина”, „Изгрев”, „Лозенец”, 
„Илинден” и „Триадица“. 
Вече приключиха тръжни-
те процедури. Държавата 
отпусна средства за фи-
нансиране за довършване 
на процеса. Надявам се в 
края на следващата годи-
на да имаме пълна кадас-
трална карта на София. 

Как ще се променят 

градските пространства 

в столицата?

Скоро  Върховният ад-
министративен съд тряб-
ва да излезе с решение за 
конкурсите за обновяване 
на централната част на 
София. Пред нас има два 
варианта – да организи-
раме нови процедури или 
магистратите да потвър-
дят решенията на журито 
и да започнем да сключва-
ме договори за проекти-
ране. 

Същевременно вече е 
направено заданието за 
проект на Борисовата 
градина. Ще го внесем в 
Столичния общински съ-
вет за одобрение и ще 
обявим търг за конкурса. 
Надявам се, че до края на 
годината той ще приклю-
чи и ще можем да започнем 
работа по него. Имаме 
амбиции да си върнем об-
щинската собственост в 
Борисовата градина, коя-
то с години е била отне-
мана. Той е най-знаковият 
и посещаван парк в София, 
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затова трябва да обновим 
неговата визия. 

През последните го-

дини вие активно рабо-

тите за подобряване на 

енергийната ефектив-

ност на панелните сгра-

ди. От Столичната об-

щина бяха изготвени и 

типови проекти на бло-

ковете. Има ли интерес? 

За съжаление, не. Спо-
ред мен бе необходима по-
голяма медийна кампания, 
която да информира граж-
даните за ползите от об-
новяването на техните 
жилища. Сега отново виж-
дате, че енергията пак ще 
поскъпне. Това няма как да 
не се случи, защото в цял 
свят цената върви само 
и единствено нагоре. Ал-
тернативата не е с из-
куственото намаляване 
на стойностите на тока 
и парното, а с енергийна 

ефективност. Това ще се 
постигне чрез саниране на 
сградите. 

А Столичната община 
предоставя проекти, кои-
то покриват всички видо-
ве панелни секции в София. 
Някои от тях имат съвсем 
малки различия. Пет екипа 
работиха по този въпрос, 
като получиха задачата 
си на публично проведен 
търг, който спечелиха. С 
предоставянето на проек-
тите пестим на столича-
ни и време, и средства за 
търсене на експерти. По 
мой доклад от миналата 
година Столичният об-
щински съвет взе решение 
разрешенията за строеж 
да се издават безплатно 
за саниране на цели сгра-
ди, което също е финансо-
во облекчение.

Общинската адми-

нистрация има проект 

за обновяване на квар-

тал „Филиповци“. Какво 

включва той? 

Проектът е замислен 
като комплексен, а не само 
жилищен.Той ще включва 
580 еднофамилни жилища 
от социален тип, в които 
ще бъдат настанени око-

ло 3600 души. Вече е готов 
подробният устройствен 
план (ПУП) на местност-
та, където ще се вдигне 
новият квартал. Той е ка-
чен на сайта на Направле-
ние „Архитектура и гра-
доустройство“ и хората 
могат да дадат своето 
становище по него.  До-
мовете няма да са само 
по 40 - 50 квадрата, а ще 
достигат и до 80 в зави-
симост от броя на хората, 
които ще бъдат настане-
ни в тях.  Жилищата няма 
да се продават, а ще се 
отдават под наем. 

Проектът предвижда 
да се поставят електро-
мери и водомери, да бъде 
изградена канализация, а 
улиците да бъдат асфал-
тирани. Около новите дву- 
и триетажни блокчета ще 
има оформени красиви гра-
динки. 

Ще бъдат построени 
и две детски градини, се-
гашното училище в цен-
търа ще бъде разширено 
и модернизирано. Работа 
на местните жители ще 
осигуряват и пет цеха. 
За собствениците на фа-
бриките ще бъдат отда-
вани безплатно общински 

терени с решение на СОС 
при условие, че ще оси-
гурят заетост на голям 
брой нискоквалифицирана 
работна ръка. 

Новият квартал ще се 
изгражда поетапно, като 
жилищата от първия етап 
ще са разположени върху 
22 хектара. Намеренията 
на общината са с вече 
готовия проект да канди-
датства за финансиране 
по някоя от европейските 
програми от новия програ-
мен период до 2020 г. 

Целта ни е да се социа-
лизират  хората от квар-
тала. На свободен терен 
ще се изградят първите 
сгради. След това там ще 
бъдат настанени семей-
ства и ще започне работа 
по техните предишни до-
мове. Говорим за премахва-
нето на постройки, които 
са строени без проекти и 
са опасни за живеене. За 
тях няма нито конструк-
тивни изследвания, нито 
скици. В тези райони няма 
и изградена инфраструк-
тура. По закон те няма 
как да получат партида за 
ток и вода и следователно 
няма възможност да се из-
мерят техните данни от 

електромер или водомер. 
Надявам се постепенно да 
реновираме цялата инсти-
туция в квартала. 

Първо трябва да се 
приеме градоустройстве-
ният план, а след това 
вече да мислим как да на-
мерим европейско финан-
сиране. Сигурен съм, че 
ако ние имаме добре на-
правени и структурирани 
проекти, няма начин да не 
получим средства от ЕС. 
Въпросът наистина е из-
ключително сериозен. 

Каква е индикативна-

та стойност на проек-

та?

Стойността на ниво 
градоустройство не може 
да бъде изчислена, защото 
за да излезе една сума, то 
трябва да има реални про-
екти, а не само планове. 

Въпреки че е в на-

чална фаза, ясни ли са 

условията, при които 

фирмите ще могат да 

кандидатстват за стро-

ителство? 

Ще проведем търгове 
по Закона за обществе-
ните поръчки. Сигурно 
ще поставим условие, че 
трябва да се наемат като 
работници местни жите-
ли от квартала. Ще тър-
сим съдействие на органи-
зациите в района. Идеята 
е местните да се включат 
при обновяването на тях-
ното място за живеене. 
Това според мен ще бъде 
спирачка към бъдещето 
съсипване на сградите. 
Имаме вече опит с това 
да им се предоставя един 
нов обект и след една го-
дина да не можеш да го 
познаеш. Смятам, че кога-
то човек е положил труд 
в изграждането на нещо, 
то тогава психологически 
ще му е невъзможно да го 
съсипе. 

От много години твър-
дя, че за да имаме социал-
ни жилища, трябва да се 

вгледаме в това те да са 
в цял квартал, а не няколко 
отделни обекта, разхвър-
ляни из  София, които не 
могат да бъдат наблю-
давани редовно. При един 
по-голям проект може да 
се създаде организация, 
която да не позволява да 
се руши това, което е из-
градено, а също така и да 
се отнемат жилищата на 
тези, които не се грижат 
добре за тях.

Запознат ли сте със 

законодателната рефор-

ма, чиято дискусия стар-

тира за разделяне на ЗУТ 

на два нормативни акта 

- закон за устройство на 

територията и регио-

налното развитие, закон 

за градоустройството 

и създаване на закон за 

строителството?

Лично моето мнение е, 
че е излишно да се създава 
специален закон за стро-
ителството. Едно време 
имаше един правилник, кой-
то съдържаше 19 наредби, 
които регулираха процеси-
те на ниво наредба. Зако-
новата регулация е много 
тежка, тя твърде трудно 
се изменя. Строителство-
то е динамичен процес и 
нещата се менят изклю-
чително бързо. Считам, 
че ако се промени изцяло 
ЗУТ, ще минат 10 години 
за налагане на тези нови 
неща. По-добре е да се на-
прави обстоен преглед и 
да се разпише проект за 
изменение на нормативния 
акт и да се реши въпросът 
за един по-продължителен 
период от време. Ние в 
Столична община имахме 
един подготвен проект 
преди доста време, за 
съжаление той така и не 
видя бял свят.

С какво ще се проме-

ни визията на София през 

следващите месеци?

Правим каквото можем, 
за да я подобрим. През 

тази година ще завър-
шим Семинарията, „Лъвов 
мост”, ремонтите на бу-
левардите.

Обновеният Женски 
пазар ще бъде отворен 
на 1 август. Сменени са  
електрическите мрежи, 
уличното осветление и 
настилките. Поставени 
са 12 подземни контейне-
ра за разделно събиране на 
боклук с обем един кубик и 
четири големи контейне-
ра с обем от три кубика 
за органични отпадъци. 
Около тях ще бъдат раз-
положени и места за из-
хвърляне на фасове.

Също така в проекта 
се предвижда да бъдат 
изградени детска площад-
ка и две градинки с пейки. 
Ще има три чешмички и 
една водна площ. Общо 
търговските обекти ще 
са 90 и ще се намират в 
изграждащите се от ме-
тал и дърво постройки. Те 
ще са съгласувани и с жи-
веещите в района. Обща-
та стойност на проекта 
е 8,2 млн. лв. с ДДС, като 
80% от финансирането са 
по програма JESSICA, а ос-
таналата част е осигуре-
на от общинския бюджет.

През април 2015 г. про-
дълженията на първата 
линия до летището и до 
Бизнес парка на метрото 
ще са готови. Парковете 
също се ремонтират. Не-
щата в София се случват. 
Гражданите ще преценят 
дали те се реализират до-
бре или зле. 

Как върви взаимо-

действието ви с Кама-

рата на строителите в 

България?

Диалогът върви отлич-
но и помагаме с каквото 
можем, за да се изграж-
дат обекти в столицата. 
Опит ваме се да не създа-
ваме пречки на инвести-
торите, а да започнат да 
строят, което ще даде и 
работа на бранша. 

Снимки в. „Строител“



дравиха новия президент с 
избора и му пожелаха успех 
в постигането на важни-
те за индустрията цели. 
Те отправиха покана към 

Йохан Вилемен да посети 
България и да бъде гост на 
традиционния годишен фо-
рум за строителството, 
който КСБ ще организира 

тази есен за 5-и пореден 
път. Президентът на FIEC 
прие с благодарност по-
каната. Той даде първото 
си интервю за изданието 
на КСБ – вестник „Строи-
тел”.

Дневният ред на кон-
греса продължи с избори 
за Управителен съвет. 
През следващите 2 годи-
ни за вицепрезидент на 
групата страни България, 
Гърция, Румъния и Кипър 
бе избран Михалис Дак-
тилидис (Гръция). Той на-
следи предшественика си 
Венелин Терзиев – член на 
Контролния съвет на КСБ. 
Като представители на 
останалите групи страни 
в състава на Управителния 
съвет на FIEC за мандат 
2014 - 2016 г. влизат след-
ните новоизбрани вице-
президенти:

• Франк Дюпре, пред-
ставител на Германия 

• Жан-Луиз Маршан, 
представител на Франция

• Дучио Асталди, пред-
ставител на Европейски-
те и международни кон-
трактори (EIC) 

• Паоло Асталди, пред-
ставител на Италия
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FIEC:
След тържественото 

откриване започна Общо-
то събрание на федера-
цията, по време на което 
бяха проведени изборите 
за президент и членове 
на Управителния съвет 
на FIEC за мандат 2014 - 
2016 г. С кворум от 92% от 
активните гласове чрез 
открит вот за президент 
на FIEC бе избран Йохан 
Вилемен, бивш президент 
на Белгийската строител-
на федерация и вицепрези-
дент на FIEC - предста-
вител на групата Белгия, 
Холандия и Люксембург за 
периода 2012 – 2014 г. Ви-
лемен е инженер и управля-
ващ директор на „Вилемен 
Груп” – една от най-голе-
мите и бързоразвиващи се 
семейни строителни фир-
ми в Белгия с повече от 
2000 служители и годишен 
оборот от 600 млн. евро. 
По време на най-тежкия 
период за строителния 
бизнес (2008 - 2013 г.) ком-
панията успява не само 
да утрои годишните си 
приходи, но и да изнесе 
дейността си в Румъния, 
Полша и Африка, с което 
заслужено е наградена с 
отличието „Предприятие 
на годината” в Белгия за 
2013 г. 

В своята първа реч но-
вият президент на FIEC 
благодари за оказаните 
чест и доверие, а след 
това поздрави предше-
ствениците си за успеш-
ния им мандат. Той увери, 
че първата му мисия ще 
бъде среща с Европейския 
парламент, чрез която ма-
нифестът на FIEC пред-
стои да бъде поставен в 
дневния ред на ЕС, и при-
зова за активното учас-
тие на всички федерации 
членки. 

Манифестът на FIEC 
представлява план за 
действие на федерация-

та, който включва 10 точ-
ки: 1) Инвестиции за рас-
теж и създаване на нови 
работни места въпреки 
необходимостта от под-
държането на финансова 
дисциплина. 2) Подкрепа за 
инвестиции. 3) Инвести-
ции в инфраструктура за 
устойчив растеж. 4) Оси-
гуряване на лоялна конку-
ренция на европейско ниво. 
5) Мерки за устойчива и 
енергийно ефективна Ев-
ропа. 6) Незабавни разпла-
щания с бизнеса. 7) Добре 
работещ трудов пазар. 8) 
Непрекъснати иновации 
за бъдещата Европа. 9) 
Интелигентни градове, 
отговарящи на съвремен-
ните и бъдещи изисквания. 
10) Намаляване на бюро-
крацията и опростяване 
на законодателството.

Йохан Вилемен успя да 
впечатли участниците в 
събитието с иновативния 
си поглед върху проблеми-

те на европейската стро-
ителна индустрия. Новият 
президент изрази своята 
увереност, че общите уси-
лия за съживяването на ев-
ропейската индустрия ще 
доведат до ефективни 
и устойчиви резултати, 
затова призова делега-
тите да не се поддават 
на разпространения скеп-
тицизъм и негативни оч-
аквания за растеж. „Ние 
трябва да накараме поли-
тиците да предоставят 
подходяща среда, позволя-
ваща на всички заинтере-
совани страни да изявят 
предприемаческите си 
способности, които да 
трансформират негативи-
зма в растеж, достатъчно 
работни места и по-висо-
ко обществено благополу-
чие“, каза Вилемен. 

Председателят на КСБ 
инж. Светослав Глосов и 
изп. директор на Камара-
та инж. Иван Бойков поз-

Инж. Светослав Глосов, председател на УС на КСБ: Инж. Иван Бойков, изп. директор на КСБ:

Поканих новия президент на FIEC 
да посети България и да бъде специа-
лен гост на традиционния дискусио-
нен форум за строителството, който 
Камарата с медийното партньорство 
на в. „Строител” организира всяка го-
дина през есента. Президентът Виле-
мен беше приятно изненадан и прие с 
благодарност тази покана. След вице-
президента на Европейската комисия 
Антонио Таяни, който гостува на фо-
рума през 2013 г., надявам се, че през 
2014-а наш гост ще бъде и президен-
тът на FIEC. Ние ще разчитаме и на 
помощ от Европейската федерация за 
нашите активности в Брюксел, така 
че контактът ще бъде изключително 
полезен. Имаме и още едно мероприя-
тие със Секцията по социална поли-
тика в строителството на FIEC, на 
която София ще бъде домакин. 

Удовлетворен съм, че се забелязва 
изключително добро отношение към 
нас от страна на чуждестранните ко-

леги. Може да се каже, че вече сме на-
пълно интегрирани във FIEC. Има мно-
го международни инициативи, в които 
са включени наши представители. 

Знаете, че на последния УС в Бур-
гас се чуха препоръки за предприемане 
на конкретни действия на Камарата 
по отношение на проблема със спре-
ните фондове, включително и на ниво 
европейски институции. Германска-
та камара има представителство в 
Брюксел и се договорихме да ни бъде 
оказано съдействие. Колегите ни 
предложиха да бъде осигурен офис за 
наш служител. Предстоят ни срещи и 
разговори с българските евродепута-
ти за установяване на контакти на 
най-високо ниво в Брюксел. Трябва да 
се запознаем и с новите ръководства 
на Дирекция „Регионално развитие” и 
Дирекция „Вътрешен пазар и услуги”.

Така че ни чака сериозна междуна-
родна дейност през есента, която е и 
в полза на нашите членове.

Освен че беше избрано ново ръковод-
ство, в което координатор за нашата група 
държави ще е представителят на Гърция, 
за нас много важно беше, че се договорихме 
за среща с колегите от Германия. Знаете, 
ние имаме подписано още преди години спо-
разумение за съвместна дейност. На тази 
база немските колеги изненадващо поста-
виха въпроса за по-голямо присъствие на 
родните фирми на техния строителен па-
зар и се уточнихме ние да подадем пробле-
мите, които срещаме при своето интегри-
ране там, и заедно да търсим решаването 
им. Планираме до края на юли да идентифи-
цираме трудностите, нашите колеги да ги 
посочат и ние да ги изпратим в Германия, а 
през есента да направим работна среща в 
немската камара с референт от тяхното 
министерство. Това е най-важното, което 
успяхме да договорим. 

Предстои ни и още една среща с ректо-

ра на университета в Ерфурт и с Камарата 
на Тюрингия, на която ще обсъдим една дру-
га голяма инициатива - обучение на наши 
бригадири по немски стандарти, което ще 
се провежда тук, в България, с преподава-
тели от Германия. Водим разговори и за 
привличане към проекта „Аз мога да строя” 
на немски строителни училища, така че 
да го интернационализираме. Дейността 
е пак в същата посока на интегриране на 
системите за строителство между Бълга-
рия и Германия. Считаме, че това е много 
полезно, още повече че трите закона, кои-
то разработихме и които сме предложили 
на правителството, са базирани изцяло на 
немското законодателство. Така че това 
са все части на един цялостен процес от 
инициативи в интерес на фирмите, които 
са наши членове, чрез сътрудничество да 
повишим стандарта на нашето строител-
ство.

 от стр. 1

Инж. Светослав Глосов и инж. Иван Бойков с изп. директор на Немската строителна камара 

(HDB) Михаел Книпер

Снимки Ренета Николова

Във връзка с постигнатата договореност между КСБ и Немската строител-

на камара започва събиране на информация за проблемите, с които се сблъскват 

българските фирми при работа на немския строителен пазар. Сигналите може 

да изпращате на e-mail: office@ksb.bg. Тел. за контакти: 02 806 29 11.
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Йохан Вилемен, президент на FIEC:

Г-н Вилемен, приемете ис-

крени поздрави за избора ви за 

президент на FIEC и пожелания 

за успешен мандат. Как вижда-

те състоянието на строител-

ната индустрия в ЕС? Кои са 

основните проблеми, пред кои-

то е изправен секторът? 

Като цяло строителната ин-
дустрия в Европа не се развива 
много добре. В Германия напри-
мер секторът е в добро състоя-
ние, защото има достатъчно 
търсене на услугата. В Белгия, 
от друга страна, частното тър-
сене намалява, но пък има дос-
татъчно обществени поръчки. 
По принцип, строителството 
представлява половината от 
общия пазар. Така че, ако дадено 
правителство реши да намали 
бюджета си, най-лесният на-
чин е да спре изграждането на 
инфраструктура. Най-големият 
проблем в западните европейски 
държави като Белгия, Франция, 
Испания и Италия е, че търсе-
нето на строителни услуги не е 
достатъчно. Държави като Пол-
ша например са по-добре по от-
ношение на този показател, как-
то и Румъния. В Източна Европа 
проблемите в сектора са от 
друго естество, те се дължат 
на кризата, докато в Западна Ев-
ропа има насищане с продукция 
и същевременно намаляване на 
националните бюджети. 

Вие казахте, че вашата пър-

ва задача като президент на 

FIEC ще е да направите срещи с 

представители на Европейския 

парламент. Какви теми ще об-

съждате?

Знаете, че ЕП беше преиз-
бран, което означава, че трябва 
да се запознаем с новите клю-
чови политици и да привлечем 
вниманието им към проблемите 
на строителството. Що се от-
нася до темите за обсъждане, 
на първо място това са двете 
цели на мандата ми. Друга тема 
ще бъдат 10-те опорни точки 

от манифеста на FIEC. По от-
ношение на общите европейски 
теми мисля, че е много важно 
публичните инвестиции в ЕС да 
се запазят. В много държави оби-
чайният им размер е 3% от БВП, 
докато в останалите не надви-
шава 1 – 1,5%. Има вероятност 
последните да изостанат и ето 
защо са необходими средства. 
Европа е за всички и ние трябва 
да предоставим добра инфра-
структура навсякъде, не само в 
моята държава. 

Изразихте много интерес-

на позиция в своята първа реч 

днес, акцентирайки, че „нега-

тивизмът няма да помогне, 

затова трябва да го спрем”. 

Какви са проблемите, които 

предлагате да бъдат поставе-

ни публично, така че този не-

гативизъм да бъде преодолян?

Моята позиция е, че негатив-
ното говорене няма да помогне. 
Затова трябва да го спрем. Вяр-
вам, че икономиката ще се въз-
станови. Затова и ще инициирам 
поредица от срещи в ЕП, за да 
поставим на вниманието на по-
литиците проблемите на стро-
ителния бранш. Заедно можем и 
трябва да намерим най-добрите 
решения за повече заетост и 
развитие на индустрията.

Изправени сме пред много 
проблеми за решаване. Мисля 
обаче, че трябва първо да си по-
ставим цели, за да знаем накъде 
да вървим. Необходимо е да бъ-
дат намерени решения за няколко 
приоритетни въпроса, които са 
най-актуални в момента, вмес-
то да се стремим да се справим 
с всички препъникамъни едно-
временно. Ако искаме да решим 
всички проблеми наведнъж, то-
гава рискуваме да не постигнем 
никакви резултати. В същото 
време е необходимо да има ба-
ланс в дейността: не можем да 
се преструваме, че няма пробле-
ми, но и не бива да прекарваме 
прекалено дълго време, търсей-

ки решение. Най-важното е да 
гледаме напред. Единственият 
начин да реализираме по-висок 
БВП, повече работни места за 
младите хора и по-високо бла-
госъстояние на европейско ниво 
е да постигнем растеж. И ние 
трябва да мислим за прогреса.

Споменахте за 2 основни 

приоритета, които си поста-

вяте. Кои са те?

Организация като FIEC след-
ва европейските закони. Аз виж-
дам два проблема, които излизат 
отвъд националните граници - 
командироването на работници 
и инвестициите в ЕС от трети 
страни. По отношение на коман-
дироването на работници про-
блемът се изразява в това, че 
служители от по-новите държави 
- членки на ЕС, с по-ниско ниво на 
заплати работят в по-старите, 
където заплащането на труда 
е по-високо. Социалните осигу-
ровки обаче се заплащат от ра-
ботодателя в държавата, чиито 
граждани са работниците. Въ-
преки че подкрепяме свободното 
движение на хора, тази миграция 
представлява нелоялна конку-
ренция за по-старите държави 
членки. Аз предложих по време 
на Управителния съвет решение, 
според което командированите 
служители да плащат социални 
осигуровки в държавата, в която 
работят, вместо в страната, 
на която са граждани. Защото е 
по-трудно да се контролира дали 
наистина плащат осигуровки 
в тяхната родина. Моята идея 
е да намерим решение на този 
проблем, като предефинираме 
термина „командироване”. ЕС 
предоставя възможност за сво-
боден достъп на всички до евро-
пейския трудов пазар. Същевре-
менно обаче тези процеси следва 
да се управляват и контролират, 
за да не банкрутира социалната 
система на държавите, в които 
дългосрочно работят командиро-
вани служители.

Другият проблем се отнася 
до инвеститорите от трети 
страни и по-конкретно от Ки-
тай. Китайските граждани имат 
нужда от специални документи, 
за да работят на територията 
на ЕС. Затова инвеститорите 
са приели практиката да вна-
сят всички производствени ма-
териали на много по-ниска цена, 
както и да работят с техни по-
дизпълнители. Тук проблемът не 
стои само в намалената цена на 
строителството. Мащабност-
та на тези инвестиции грози ев-
ропейския занаятчийски сектор, 
защото този тип специализира-
ни услуги в Европа са с много по-
висока цена в сравнение с тази 
на азиатските ни колеги. Би било 
жалко да изгубим един толкова 
важен и традиционен европейски 
сектор, а има начини да се спра-
вим с проблема.

Една от пречките пред 

строителите на европейско 

и национално ниво е заради за-

бавените плащания. ЕК прие 

директива, която ограничава 

срока на плащане до 30 дни. Има-

те ли вече обратна връзка дали 

регламентът се спазва? 

Доколкото съм запознат, ди-
рективата е приета и предстои 
транспониране на национално 
ниво. Не зная на какъв етап е 
процесът за отделните страни. 
Това, разбира се, е работа на съ-
ответните правителства. 

В България беше спряна една 

от оперативните програми – 

„Околна среда”, в резултат на 

което сега има много незавър-

шени проекти, разкопани улици 

в цялата страна. Какви са въз-

можностите на FIEC да постави 

този въпрос пред европейските 

институции? Бих те ли ни под-

крепили в това отношение? 

Ако този национален проблем 
достигне до дневния ред на FIEC, 
да, това ще бъде мое задължение 
и ще потърсим най-доброто ре-
шение. Нека да е ясно, че когато 
един проблем излезе извън нацио-
налните граници, той трябва да 
бъде решен на европейско ниво.

Вие получихте покана от 

председателя на КСБ – инж. Све-

тослав Глосов, да присъствате 

на най-големия годишен строи-

телен форум в България, орга-

низиран от КСБ през октомври. 

Ще бъдете ли наш специален 

гост?

Да, разбира се. Ще очаквам 
конкретната дата на форума. За 
мен ще е чест да бъда гост на 
вашето събитие. Никога не съм 
бил в България, а интересът ми 
към вашата страна е голям.

Не на последно място, това 

е вашето първо интервю като 

новоизбран президент на FIEC. 

Какво ще пожелаете на читате-

лите на в. „Строител”?

Тъй като читателите са ос-
новно строители и хора, свърза-
ни с бранша, на първо място им 
пожелавам много успехи. Нека 
да проявят далновидност и да 
успяват да печелят проекти 
на точната цена, без да губят 
средства.

• Шетил Тонинг, пред-
ставител на групата 
страни Дания, Финландия, 
Литва, Естония, Норвегия 
и Швеция 

• Гилермо Апарицио, 
представител на Испания

• Максим Ферхаген, 
представител на групата 
страни Белгия, Люксем-
бург и Холандия 

• Александър Понграц, 
представител на групата 
страни Австрия, Швей-
цария, Унгария, Хърватия, 
Словакия и Словения

• Емре Айкар, предста-
вител за Турция

• Рикардо Гомес, пред-
ставител за Ирландия, 
Малта и Португалия 

По време на втората,  
дискусионна част от кон-
греса се състоя конферен-
ция на тема „Инвестиции 
в реалната икономика за 
растеж и създаване на 
работни места – уроци 
от националните прак-
тики“. Първата кръглата 
маса предостави на де-
легатите възможността 
да обсъдят националните 
практики за инвестиции 
за растеж и да обменят 
опит.  Конференцията 
включваше и интересен 
модул с тема „Как искаме 
да изглежда строител-
ството на бъдещето“. 

В  заключителната 
част на работната сесия 

делегатите се обединиха 
около идеята да отстоя-
ват публично пред новоиз-
браните европейски поли-
тици следните принципни 
позиции:

• Растеж и заетост 

не могат да бъдат по-

стигнати без инвести-

ции. Въпреки че Европей-
ската централна банка 
наскоро се ориентира към 
кейнсианския антикризи-
сен подход, а именно сти-
мулиране на потребле-
нието и инвестициите, 
първоначалното инвес-
тиционно раздвижване 
сред строителния бранш 
е все още плахо и недос-
татъчно. Не бива да се 

забравя, че за постигане-
то на растеж и устойчи-
вост дългосрочно се изис-
кват незабавни вложения 
в достъпни и енергийно 
ефективни жилища, ка-
чествени публични услуги 
и интегрирана транс-
портна, енергийна, водна 
и телекомуникационна 
инфраструктура. „Европа 
трябва да престане със 
сляпото следване на поли-
тиката на бюджетна дис-
циплина. Тя унищожава ре-
алната икономика, особено 
строителния сектор, и 
затова следва да бъде за-
местена с алтернативна, 
интелигентна и иноватив-
на финансова дисциплина”, 

призова експрезидентът 
Томас Шлайхер. 

• Инвестициите се 

нуждаят от финансира-

не. В подобни времена на 
оскъден и труднодостъ-
пен финансов ресурс всеки 
един алтернативен източ-
ник на средства трябва 
да бъде насочен към ико-
номиката и особено към 
малките и средните пред-
приятия и домакинствата. 
Страните членки, които 
влагат в необходимата 
инфраструктура и сгради, 
допринасяйки за по-висок 
растеж и заетост, ще се 
ползват от облекченията 
в Пакта за растеж и ста-
билност. 

• Квалифицираната 

работна сила е и ще про-

дължава да бъде основни-

ят елемент на успеха. В 
подобна ресурсоемка ин-
дустрия работната сила 
е основният фактор за 
растеж и конкурентоспо-
собност. 

Конгресът беше тър-
жествено закрит в дво-
реца Шарлотенбург. Със 
спектакъла „Строител-
ството се среща с Мо-
царт“ (брейк денс им-
провизации) домакините 
елегантно съчетаха кла-
сическото с модерното. 
Следващият годишен кон-
грес на FIEC ще се проведе 
през юни 2015 г. в Брюксел.
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Алтернативните разходи при липса на вложения могат 
да бъдат много по-високи от самите инвестиции, 
отчитайки факта, че недостигът им може да засегне 
краткосрочния икономически растеж и дългосрочната 
конкурентоспособност.

Практиката показва, че всяко евро, вложено в енергийна 
ефективност и обновяване на сгради, води до спестяване 
на публични разходи в размер на 5 до 7 евро. 

Политиката на инвестиционното стимулиране, въведена 
през 2013 г., се оказва слаба за реалните нужди на 
икономиката.

• Повече стимули в Пакта за растеж и стабилност за страните 
членки, прилагащи европейските решения и инвестиращи в 
инфраструктура и други проекти за строителство. 

• Отчитане на мултипликационния ефект от инвестициите в 
строителството: 1 работно място в бранша се равнява на 2 в 
другите сектори.

• Ефективно използване на европейските фондове предвид 
икономическите и социалните ползи от инвестициите в бранша.

Няма да има инвестиции, ако не бъде направено 
необходимото набиране на средства.

Финансовата подкрепа ще бъде недостатъчна сама по себе 
си, ако не бъдат въведени съответните стимули.

• Осигуряване на достъп до бизнес кредитиране за МСП, както и за 
частните инвеститори и домакинствата. 

• Банките, работещи с публични средства, да бъдат задължени за 
приоритетно раздаване на кредити на фирми с потенциал. 

•Подходящо използване на иновативни мерки и данъчни облекчения.

Въпреки Механизма за свързване на Европа няма 
решителен подход към строителството и поддръжката на 
инфраструктурата.

Инфраструктурата, отговаряща на съвременните нужди, 
е една от предпоставките за устойчиво развитие на 
икономиката. 

• Използване на публични и частни фондове – както традиционни, 
така и иновативни (вкл. ПЧП), за финансиране на паневропейски 
проекти.

• Въвеждане на такси за използване на инфраструктура, за да се 
финансира поддръжката й.

• Използване на част от еврофондовете за модернизиране и 
поддръжка на съществуващата инфраструктура.

• Облекчения при прилагането на банковите правила „Базел 3“ за тези 
проекти, които увеличават заетостта и/или БВП.

Строителната индустрия се сблъсква с нелоялна 
конкуренция в следните случаи:

• частни и държавни фирми се конкурират както на 
частните, така и на обществените пазари; 

• чужди компании не съблюдават европейското или 
националното законодателство; 

• чужди фирми от трети страни, които работят на пазари, 
затворени за европейски компании („реципрочност”).

• Отнемане на възможността на държавните фирми да се 
възползват от незаконосъобразни предимства. 

• Да се обединят усилия за хармонизирането на бюджетните и на 
социалните разпоредби в ЕС.

• Да се гарантира реципрочност при отварянето на пазарите, 
както и справедливо прилагане на европейското и на националното 
законодателство.

Нуждите от отопление и осветление превръщат сградния 
фонд на Европа в най-големия консуматор на енергия. 

ЕС все още е далече от потреблението на нулева енергия 
независимо от приетите политики в тази сфера.

Европейските държави все още не са достигнали целите си 
20 – 20 – 20.

• Популяризиране на необходимостта от приемането на енергийно 
ефективни мерки и ускоряване обновяването на сгради чрез 
финансови или данъчни стимули. 

• Пълноценно инвестиране на структурните фондове в проекти за 
обновяване на сградния фонд на ЕС. 

• Използване на стълб „Обществени предизвикателства” по програма 
„Хоризонт 2020” за финансиране на проучвания в областта на 
сградния фонд.

Точните и навременни разплащания по цялата верига на 
строителството са критични за бизнеса. 

Строителството зависи от публични инвестиции, а 
особено по време на криза държавният сектор е основният 
източник на финансов ресурс. 

• Да се гарантира приемането и спазването на Директивата срещу 
забавени плащания.

• Да се вземат превантивни мерки срещу нарушения или опити за 
отсрочване на крайните срокове за разплащания.

• Да се предложат текстове към директивата, премахващи т.нар. 
скрито разсрочване (непосочване на краен срок). 

Въпреки високите нива на безработица в ЕС, особено сред 
младежите, доста строителни фирми изпитват недостиг 
на квалифицирани кадри. 

Административният контрол при международните 
договори е труден, защото става все по-сложно да се 
определи кое законодателство да се приложи. Въпреки това 
тези наредби са необходими, за да се гарантират еднакви 
условия за всички европейски граждани. 

• Редовно актуализиране на съществуващите схеми за обучение 
според непрекъснато променящите се технологии и иновации.

• Насърчаване на инвестициите в начално и продължаващо 
обучение, схеми за стаж, както и за взаимното признаване на 
квалификациите, без да се понижават стандартите.

Строителната индустрия непрекъснато прави 
нововъведения. За изпълнителите всеки нов проект е 
предизвикателство, което може да се посрещне чрез 
иновации. Въпреки това съществуват бариери пред 
индустрията. По-специално някои застрахователи не са 
склонни на рискове, когато става въпрос за иновативни 
решения. 

Освен това иновациите в строителството трудно се 
описват в проект, подходящ за еврофинансиране.

• Премахване на пречките пред иновациите в строителната 
индустрия.

• Стимулиране на фирмите в бранша да кандидатстват по 
европрограми за научни изследвания.

• Насърчаване на застрахователите да подкрепят проекти за 
иновативни строителни продукти и методи.

Според прогнозите през 2050 г. 70% от европейските 
граждани ще живеят в градовете. 

За да се справят с нарастващото население обаче, 
градовете трябва да са екологично чисти, свързани с 
подходяща транспортна и комуникационна инфраструктура, 
както и със стабилни обществени услуги (здравни, 
образователни, екологични, спортни, административни).

• Популяризиране на добрите европейски практики чрез Европейското 
партньорство за иновации „Интелигентни градове и общности”.

• Разработване на стандартизиран подход за насърчаване на 
ефективни, вече признати интелигентни решения. 

Строителните фирми често се сблъскват с прекомерна 
административна тежест, причинена от неадекватни 
законодателни разпоредби, които не взимат под внимание 
нито условията в сектора, нито пък практическите 
последици върху дейността на предприемачите в него.

• Европейските институции да продължават да разглеждат 
съществуващите наредби в тясно сътрудничество със социалните 
партньори и да предприемат корективни мерки при необходимост.

• Държавите членки да избягват свръхрегулиране на европейското 
законодателство по време на процеса на изпълнение.
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The European Construction Federation elected a new President during their 14th Congress in Berlin

Mariya Zheleva, Reneta Nikolova 
From Berlin, Germany

 „The construction of the European house is not final-
ized yet; there is still a difference between the “rooms”. This 
house however ensures freedom and equal opportunities for 
all; therefore it should be provided the required investments 
and infrastructure to achieve the same welfare for all citizens.” 
With these words Florian Pronold, the Parliamentary State 
Secretary of the Federal Ministry for the Environment, Nature 
Conservation, Building and Nuclear Safety, opened the 14th 
Congress of the European Construction Industry Federation 
(FIEC). The event, held on 26-28th of June in Berlin, Germany, 
was attended by construction companies from all over Europe 
and Turkey. Their tasks this year were not only to discuss the 
trends and the challenges of the construction industry, but also 
to elect new President and Steering Committee of FIEC. The 
BCC delegates were the President – Eng. Svetoslav Glosov, 
the CEO – Eng. Ivan Boikov, the Editor in Chief of newspaper 
“Builder” - Reneta Nikolova, and the International Relations 
Expert Mariya Zheleva.

In a classical German style, the Congress was officially 
launched at the Berlin Concert house. The former President 
of FIEC and German entrepreneur Thomas Schleicher, high-
lighted in his welcoming speech that “during the times of eco-
nomic turmoil we need to fight every day to pursue our goals. 
The main objective of FIEC is to include the main concerns of 
the builders in the European agenda. Thus, we are counting 
on all FIEC member federations.” He also added: “Our voice 
is heard within Europe. Our contact network links us with all 
relevant European institutions.”

The official ceremony continued with the welcoming 
speech of Prof. Thomas Bauer, President of the German Con-
struction Federation. He reminded everyone that a crisis can 
unite and deploy stakeholders and it could turn out to be an 
excellent growth opportunity, referring to the reunification of 
Germany and its aftermaths on the construction sector. He 
urged the member-federations to join efforts and to contribute 
to the growth, safety, and free competition of the European 
construction industry. 

The Congress carried on with the General Assembly and 
the elections for President and Steering Committee for man-
date 2014 – 2016. With a quorum of 92% of the active votes, 
the delegates elected Johan Willeman as the new President of 
FIEC - civil and construction engineer, owner of fast growing 
and expanding family business in Belgium, immediate past 
President of the Belgium Construction Federation (CC) and 
vice-president of FIEC (2012-2014).  

In his first speech as a President, he expressed his grati-
tude for the honor and the trust, and greeted his ancestors with 
their fruitful mandate. Mr.Willemen also managed to impress 
the delegates with his innovative overview of the problems 
in the European construction industry. He convinced the del-
egates that the efforts to team up with the goal to revive the 
industry will lead to effective and sustainable results. Therefore 
he urged the federations to ignore the widespread skepticism 
and the negative growth expectations. “I know that entrepre-
neurs believe that things can get better. We must therefore 
convince the politicians to provide us with sustainable environ-
ment, in which we can deploy our entrepreneurial skills to turn 
around this negative spiral into more jobs, welfare and wealth 
for everybody”. With these words Mr. Willemen finished his first 
speech as FIEC President.        

The President of BCC – Eng. Svetoslav Glosov and the 
CEO – Eng. Ivan Boikov congratulated the new President and 
wished him good luck in achieving the significant industrial 
goals, set ahead. They also officially invited Mr.Willemen to be 
an honorable guest at the 5th consecutive annual Construction 
Forum, organized by BCC this autumn in Sofia. The President 
of FIEC accepted the invitation and gave one of his first in-
terviews to newspaper “Builder” – the official edition of BCC.    

Johan Willemen, President of FIEC:

Together, we can and we must 

On behalf of the Chamber and the 

newspaper “Builder” – the official edi-

tion of BCC, I would like to congratu-

late you on the elections and wish you a 

very successful and fruitful mandate. In 

your opinion, what is the state of the EU 

construction industry? Which are the 

main problems of the sector?

In general, the development of the 
European construction sector is not sat-
isfactory. We see that construction in Ger-
many is picking up well, because there 
is enough demand. In Belgium, on the 
other hand, the demand from the private 
sector is going down, however, there is 
enough of public procurement of works; 
in general construction is about half of 
the total of the market. So, should the 
government decide to lower their budget, 
the easiest way is to cease investments in 
roads, ports or in any public infrastructure. 
Certainly, a serious danger for the build-
ing sector in the western part of Europe, I 
mean Belgium, France, Spain and Italy, is 
the lower demand for construction input. 
As for the Eastern countries, Poland and 
Romania – they are doing better. How-
ever, the problems of this region are dif-
ferent due to the crisis; whereas in West-
ern Europe we observe market saturation 
combined with lower national budgets.

Mr.Willemen, in your speech you 

announced that one of the first things 

you’d do as FIEC President is to organ-

ize a meeting with European parliament 

representatives. What topics have you 

planned to discuss?

You know that the European parlia-
ment has been re-elected. Thus we have 
to meet the new politicians, to introduce 
ourselves, and to attract their attention 
to the construction matters. Other topics 
would be the ten action points, defined 
in the FIEC manifesto, the posting of 
workers, and the third countries’ invest-
ments within the EU. As for the common 
European matters, it is very important to 
keep the current level of the public invest-
ments, I reckon. In many countries, the 
typical level of these investments is 3% of 
GDP, and in other countries this param-
eter is only 1 or 1.5%. It is likely for the 
latter to lag behind. Thus, everyone has 
to invest, because Europe is for everyone. 
We must make Europe transportable, the 
whole Union, not just my country

You took an interesting position in 

your speech, stressing that “negativism 

is not doing us any good; thus, we need 

to cut it off”. What are the main prob-

lems that should be discussed publicly 

in order to overcome this pessimism? 

My position is that negativism is not 
helping; therefore, we must stop it. I am 
positive that the economy will recover. 
Therefore, I will initiate a series of meet-
ings within the European parliament to 
attract their attention to the problems of 
the construction industry. Together, we 
can and we must find the best solutions 
for more jobs and industry development.   

There are many problems confront-
ing the construction industry. However, we 
cannot solve each and every issue. I think 

that we first have to put forward a goal so 
that we know where are we heading. It 
is necessary to focus on several priority 
problems instead of trying to deal with all 
bottlenecks at once. If we decide to solve 
all problems at once, there will be no re-
sults at all. At the same time, we need to 
balance: we cannot deal as if problems 
do not exist, however, we shouldn’t spend 
too much time trying to find a solution. It 
is really important that we look forward. 

The only way to get better is to achieve 
higher employment especially for the 
young people and to improve Europe’s 
well-being. And we have to see to the 
progress.

You mentioned that you’ve set 

ahead two goals as a new President of 

FIEC? What are your objectives? 

An organization of such high calibre 
as FIEC, strictly observes the EU legisla-
tion. At this moment, I see two cross bor-
ders’ problems of the EU countries – the 
posting of workers and the third countries’ 
investments within the EU. The posting 
of workers creates inconvenience when 
the European workers, from the newer 
EU countries with lower salary levels go 
to work in the older EU countries where 
wages are much higher. The social secu-
rity taxes in these cases are covered by 
the employers in the country of origin of 
the workers. Even though we support the 
free labour movement within Europe, the 
posting of workers for longer periods in 
the richer countries, stampeded the free 
competition on the labour market. As I 
proposed at the General Meeting, I think 
the best way to cope with this issue is 
to make people pay social security taxes 
in the country where they work, instead 
of in the country where they live, as it is 
now (in the country where they live it is 
very hard to control whether they have 
been paying their security taxes). My idea 
is to find a solution by redefining what 
posting is. Currently, posting can last for 
two years and this is too long. If posting 
is limited to 14 days, then we can exert 

a higher control on the long-term posted 
employees abroad, as most dwellings are 
built for longer than 14 days. Don’t for-
get that the initial purpose of the post-
ing was to attract specialized staff that 
was not available on the local market. 
The free movement of people within the 
EU changes in this perspective; however, 
these processes should be controlled and 
managed in order to avoid collapse of the 
existing social security systems in the old 

EU countries, because currently there is 
a chance they would.

The other big problem refers to the 
investors from third countries (outside 
of the EU) taking control over European 
companies, particularly from China. The 
Chinese workers cannot work freely in 
Europe as they need special papers. 
However, the Asian investors are import-
ing much cheaper their building materi-
als and almost all the subcontracts are 
executed by Chinese companies. The 
challenge for the EU counterparts does 
not only lie in the lowered price of the 
construction service. Due to the scale 
of these investments, the entire artisans 
sector in Europe is endangered as their 
services are much more expensive sim-
ply because the prices and the wages in 
Europe are higher. It’s a pity to lose such 
a traditional and important branch, and 
there are ways to find a solution. 

BBC President Mr. Glosov invited 

you at the largest annual construction 

forum in Bulgaria this autumn. Will you 

accept?

Yes, of course, if my agenda allows 
it, I will certainly come. I look forward to 
meeting you in Bulgaria, I’ve never been 
there.

Last but not least, this is your first 

interview after the elections. What would 

you wish to the core “Builder” readers?

Since they are builders I wish them a 
lot of success and to have the wisdom to 
find the right price between winning the 
project and not losing money on it. 

BCC President – Eng. Svetoslav Glosov and the newly elected President of FIEC – 

Johan Willemen at the FIEC Congress in Berlin
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Емил Христов

„Действително едни 
от най-сериозните пробле-
ми пред бранша поставят 
обществените поръчки. 
Последните години над 
80% от строителната 
продукция идват чрез тър-
говете. От тях 90% са по 
европейските фондове. По-
ради тази причина е необ-
ходимо да бъдем в течение 
с промените.“ Това заяви 
при откриването на дис-
кусионен форум за Закона 
за обществените поръчки 
(ЗОП) инж. Любомир Шер-
бетов – председател на 
ОП на КСБ, Велико Търново. 
Областната структура 
на Камарата събра над 80 
представители на фирми 
от бранша, на местната 
власт от Търговище, Ло-
веч, Габрово, Плевен и от 
старата столица, които 
дискутираха измененията 
в нормативния акт. Това 
бе възможност възложи-
тели и изпълнители да об-
съдят заедно опита си при 
търговете. Според инж. 
Шербетов те трябва да 
уеднаквят мисленето си, 
за да могат в бъдеще да 
работят по-лесно. За тази 
цел като гост-лектор бе 
поканен адвокат Събин 
Събев, който е национален 
консултант по ЗОП. Той 
от своя страна направи 
подробен анализ на най-ва-
жните промени в закона. 
Адвокат Събев предста-
ви и новите моменти в 
осъществявания от Аген-
цията по обществените 
поръчки предварителен 

контрол на процедури, фи-
нансирани с европейски 
средства, и в тези за до-
говаряне без обявление. 
Той подчерта новите пра-
вомощия на Агенцията във 
връзка с определянето на 
външни експерти за тър-
говете за строителство и 
при поддържането на спи-
съка и удостоверяването 
на професионалната ком-
петентност на специали-
стите.

Адвокат Събев поясни, 
че от 1 юли вече са в сила 
част от промените на за-
кона, но допълни, че проце-
дурите, които са започна-
ти по досегашния ЗОП, ще 
приключат по него. От 1 
октомври ще започнат да 
действат и останалите 
изменения, които касаят 
основно задълженията на 
Агенцията по обществе-
ните поръчки и на възло-
жителите. Те ще станат 
факт по-късно, тъй като е 
нужно технологично време, 
за да се изготвят необхо-
димите електронни плат-
форми. 

ЗОП касае разходва-
нето на огромен публичен 
ресурс и промените бяха 
предложени от Министер-
ския съвет в отговор на 
множество критики, вклю-
чително от Европейската 
комисия и в много голяма 
степен от строителния 
бранш. „Основната насока 
на измененията цели оси-
гуряването на по-голяма 
публичност при провежда-
не на обществените по-
ръчки, което е силна анти-
корупционна мярка“, обясни 
Събев. Всички процедури 
вече ще бъдат публикува-
ни на интернет страни-
цата на възложителите, 
като освен това няма да 
се закупуват тръжни до-
кументации, а всеки ще 
може да ги свали от сайта. 
Така няма да се знае пред-
варително колко фирми ще 
участват в процедурата. 
Новият закон разпорежда и 
всички протоколи от засе-
данията на комисията по 
оценка на офертите също 

да са в интернет. „Ще се 
публикуват и договорите, 
тъй като до този момент 
обществото няма доста-
тъчно информация как-
ви контракти и на каква 
стойност се изпълняват“, 
коментира адв. Събев. 
„Тази информация вече ще 
е на сайта на съот ветния 
възложител и всеки ще 

знае коя фирма за какви 
средства работи даде-
на обществена поръчка, 
което е много силен еле-
мент на публичност по 
отношение разходването 
на европейските пари”, 
добави той. „Въвеждат се 
специални текстове за 
участие на хора с увреж-
дания в процедурите, като 
за определени дейности и 
услуги тези хора ще имат 
предимство. В други тек-
стове от закона се нор-
мализират отношенията 
между изпълнител и подиз-
пълнител“, подчерта той. 
„Вече подизпълнителите 
ще са сигурни, че ще мо-
гат да си получат парите“, 
категоричен бе Събев.

Не беше пропусната и 
темата за икономически 
най-изгодна оферта. В чл. 
28а от новия ЗОП е запи-
сано, че ще се търси най-
доброто съотношение на 
качество – цена. Според 
закона тази норма посочва 
оферта, която отговаря в 

най-голяма степен на пред-
варително обявените от 
възложителя показатели, 
пряко свързани с обекта 
на обществената поръчка 
по отношение на качест-
во, цена, технически пре-
имущества, естетически 
и функционални характе-
ристики, характеристики, 
свързани с опазване на 

околната среда, оператив-
ни разходи, гаранционно об-
служване и техническа по-
мощ и срок за изпълнение. 
„Залагайки този критерий, 
възложителят би си оси-
гурил една по-широка ста-
билност в изпълнението на 
поръчката. Така например 
при строително-монтаж-
ни дейности като същест-
вено условие могат да се 
поставят различни пока-
затели – брой служители, 
наличие на специализирана 
техника, професионален 
опит, препоръки за добро 
изпълнение и оборот от 
сходни дейности за пре-
дишните години”, каза 
Събев. Той е на мнение, че 
тази промяна ще помогне 
за стабилизирането на 
строителния сектор и ще 
направи търговете по-про-
зрачни. 

Присъстващите на фо-
рума бяха запознати и с 
промените, които касаят 
ин хаус поръчките. Екс-
пертът бе категоричен, 

че измененията са про-
диктувани от желанието 
на управляващите да се 
улесни работата на воен-
ните структури, които ще 
могат директно да възла-
гат ремонти на „Терем“, 
вместо да обявяват търг, 
на който ще се яви само 
един кандидат. „Важно е 
да се отбележи все пак, че 
според КЗК вътрешното 
договаряне за строител-
ство, информационни тех-
нологии и доставки тряб-
ва да отпадне, защото по 
възлагането в тези сфери 
са и най-спорните конкур-
си. Справката сочи, че ЕС 
позволява ин хаус търго-
ве, но с цел намаляване на 
държавните и общински-
те разходи. Прието е, че 
такива конкурси трябва 
да се допускат само ако 
възложителите разпола-
гат с финансов, времеви и 
професионален ресурс, за 
да ги изпълнят по-евти-
но, отколкото би излязло 
с процедура по ЗОП. Редно 
е с промените в ЗОП да 
се насърчава участието 
на малките и средните 
предприятия, а не да се 
отнема от възможността 
им за работа“, подчерта 
Събев. Според него изме-
нението цели определени 
дейности да се възлагат 
на търговски дружества, 
които са собственост на 
възложителите. „За да не 
се използва тази промяна 
за пране на пари, е редно да 
бъде предвидена методика 
за определяне на цените 
при подобно възлагане”, 
сподели експертът. 

Мнението на участни-
ците във форума бе, че 
за да се реши проблемът 
с обществените поръч-
ки, трябва да се приемат 
предложенията на КСБ за 
промяна в ЗОП. Най-нало-
жителните от тях според 
експерта са типизация на 
тръжните документи и 
стандартизация на проце-
дурите. Според участни-
ците нужни са и подробен 
анализ, и внимателно вни-
кване в документацията 
за обществените поръчки. 

Според мен е необходима по-голяма публичност на 
промените в Закона за обществените поръчки. Като 
всеки един нормативен акт и този има своите добри 
и лоши страни. Все пак да се надяваме, че въпреки 
това той ще е от полза на строителния бранш. За 
фирмите деликатна тема се оказаха ин хаус поръч-
ките, но аз мисля, че проблем няма да има поне през 
следващите две години. 

Семинарът, на който нашето 
областно представителство беше  
домакин, имаше за цел да запознае 
фирмите от региона и предста-
вителите на общинската власт с 
промените в Закона за обществе-
ните поръчки. Няма как да не съм 
доволен от факта, че на събитието 
присъстваха гости от пет обла-

сти – Плевен, Търговище, Габрово, 
Ловеч и Велико Търново. Общините 
бяха изпратили свои служители, за-
нимаващи се с материята, което 
помогна за ползотворния диалог по 
време на дискусията. Знаете, че от 
тази седмица вече са в сила нови-
те промени в ЗОП, така че този се-
минар беше в най-точния момент. 
Освен това участие в него взеха и 
около 30 фирми от региона, които 
са членове на Камарата на строи-

телите в България. 
Изключително съм доволен от 

нивото на провеждане на форума и 
от примерите, които лекторът ад-
вокат Събин Събев сподели. Беше 
много полезно да чуем неговите 
очак вания за всяка една точка, коя-
то се променя в ЗОП. Мога да об-
общя, че подобни мероприятия са 
нужни на строителния сектор, и се 
радвам, че всичко премина успешно 
и хората останаха доволни.

Събин Събев, национален 
консултант по ЗОП:

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

Снимки авторът
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Емил Христов 
Свилена Гражданска 

Камарата на строите-
лите в България продължава 
да помага за възстановява-
не на щетите от водното 
бедствие, сполетяло Варна, 
Добрич и Велико Търново и 
други части на страната. 
Зам.-председателите на 
Управителния съвет на 
Камарата на строители-
те инж. Николай Станков 
и Пламен Иванов посети-
ха пострадалите райони 
и се запознаха на място с 
нуждите на общините и на 
хората. Областните пред-
ставителства във Варна, 
Добрич и Велико Търново 
осигуряват необходимата 
техника и работници. 

„Ситуацията продължа-
ва да бъде бедствена“, зая-
ви  Иван Портних, кмет на 
морската ни столица. Про-
блем остава почистването 
на дерето, откъдето тръг-
на приливната вълна, което 
е пълно с дървета. Пред-
стои да бъдат направени 
конструктивни експертизи 
на всяка една от пострада-
лите сгради в Аспарухово, 
за да стане ясно кои са 
безопасни и какви ремонтни 
дейности трябва да бъдат 
извършени. „Дано се окаже, 
че в повечето случаи след 
аварийно укрепване къщи-
те отново бъдат годни за 
живеене“, допълни кметът 
Иван Портних.  

 „Учени от Минно-гео-
ложкия университет „Св. 
Иван Рилски” извършват 
инженерно-геоложки, хид-
рогеоложки и хидроложки 
изследвания за общата 
устойчивост на терито-
рията и пригодността й 
за строителство. Ще бъде 
направена оценка на опас-
ността от свлачищно-еро-
зионни процеси, свързани 
с формиране на интензив-
ни повърхностни потоци, 
обясни Олег Колев, главен 
експерт „Свлачища и ук-
репване на територии” към 
община Варна. 

За над половин милион 
лева са щетите, нанесени 
по сградите на училища и 
детски градини във Варна 
след наводненията. Това 
съобщи Лилия Христова, 
директор на Дирекция „Об-
разование, младежки дей-
ности и спорт” в морската 
столица. 

Данните са на база пър-
воначални изчисления на 

общинското предприятие 
„Инвестиционна политика”, 
работата по установяване 
на щетите продължава. 
Най-сериозни са поражени-
ята, нанесени по сградите 
на училищата и детските 
градини в квартал „Аспару-
хово”. 

Строителните компа-
нии, които помагат във Ва-
рна, са „Пътища и мостове“ 
ЕООД, „Инжстройинже-
неринг“ ЕООД, „Стимекс“ 
ЕООД, „Девня Трейд“ ООД, 
„Хидрострой“ АД, „Водо-
снабдяване и канализация 
- Варна“ ООД, „Планекс“ 
ООД, „Зебра“ ООД, „Елит - 
пътна сигнализация“ ООД, 
„ГБС – Варна“ АД, „Поли 
Йорд“ ЕООД, „Темпо Транс“ 
ЕООД, „Станка Василе-
ва“ ЕТ, „Спедстрой“ ЕООД, 
„Експрес гаранцион“ ООД, 
„Нектон 2“ ООД, „Пътстрой 
Варна“ ЕООД и „Ескана“ АД. 
„В зависимост от дейност-
ите, които се налагат, 
фирмите се включват“, за-
яви инж. Христо Димитров, 
председател на ОП на КСБ 
- Варна. 

В Добрич също продъл-
жават да работят по въз-
становяване на щетите. 
„Предоставили сме списък 
с членове на КСБ, които 
са готови да помагат с 
техника и служители“, ко-
ментира за в. „Строител“ 
инж. Валентин Зеленченко, 
председател на ОП на КСБ 
– Добрич. Продължават 
обиколките на оценител-
ните комисии. По данни 
цялостното възстановя-
ване на ДКЦ II, която е най-
пострадалата сграда, ще 
струва вероятно около 1 
млн. лв. Щетите в котел-
ното отделение, централ-
ната стерилизация и на 
съоръженията за водолече-

ние и парафинолечение са 
за около 200 хил. лв.

Между 3 и 4 млн. лв. е 
поискал кметът на Велико 
Търново Даниел Панов на 
заседание на Министер-
ския съвет. Той е бил един-
ственият градоначалник, 
присъствал на срещата, и 
е запознал правителство-
то с оценката, направена 
до момента на щетите от 
наводнението в региона. 
Засега те са на стойност 
около 12 млн. лв. Очаква 
се след окончателното 
приключване на оценките 
сумата да надхвърли 20 
млн. лв.

Според Панов, за да се 
предотвратят максимално 
пораженията от следващо 
покачване на водата, спеш-
но трябва да се почистят 
реките и коритата им от 
дървета и наноси.

Над 1,2 млн. лв. са щети-
те само на жилищните имо-
ти. За спешни възстанови-
телни дейности са нужни 
3,52 млн.лв. За ремонтите 
на 10 общински пътища 
са необходими 1,4 млн. лв. 
За 21 водостока трябват 
840 хил. лв., а за строител-
но-ремонтни дейности по 
19 засегнати улици в общи-
ната - 2,18 млн. лв.

Като член на УС на 
НСОРБ Даниел Панов е про-
вел и разговори с премиера 
за отпускане на средства 
за подпомагане и на общи-
ните Добрич, Дряново и Ва-
рна, също пострадали от 
водната стихия.

„Още в първите минути 
от природното бедствие 
подадохме ръка на мест-
ната власт във Велико 
Търново, за да можем съв-
местно да отстраним по-
следствията от поройните 
дъждове, които се изсипа-

ха в района. Засегнати са 
много места, но най-тежко 
е положението при Прохо-
да на Републиката  и част 
от селата около старата 
столица. Обходих лично за-
сегнатите места и мога 
да кажа, че картината е 
ужасяваща“, заяви инж. Лю-
бомир Шербетов, председа-
тел на ОП на КСБ – Велико 
Търново. Последствията 
по инфраструктурата са 
сериозни. Липсват цели 
пътни участъци и мостови 
съоръжения.  „Трябва да сме 
благодарни наистина, че въ-
преки щетите няма отнет 
човешки живот. Искам да 
отбележа, че фирмите, кои-
то са членове на ОП на КСБ 
- Велико Търново, се вклю-
чиха в помощ на общината 
още от първия ден и до днес 
ние продължаваме работа-
та по възстановяването на 
засегнатите обекти. Също 
така сме поели и ангажи-
мент по отстраняване на 
повредите и укрепване на 
Келифаревския манастир“, 
допълни инж. Шербетов.  
Там са необходими изграж-
дане на подпорна стена и 
ремонт на моста, който е 
в близост. В момента фир-
ма „Тера“ OOД, която е член 
на КСБ, е поела ангажимент 
да извърши строителните 
дейности. „Надявам се, че и 
други членове на Камарата 
ще се включат, за да ока-
жат нужната подкрепа. Об-
щината трябва да изготви 
проекти, които да се из-
пратят до управляващите 
органи, за да могат да бъ-
дат отпуснати средства, 
които да се използват за 
по-трайно отстраняване 
на последствията от бед-
ствието“, обясни председа-
телят на ОП на КСБ - Вели-
ко Търново.

Инж. Николай Станков, 
зам.-председател на УС на КСБ: 

Пламен Иванов, 
зам.-председател на УС на КСБ:

От ОП на КСБ – Добрич, помагат с техника и слу-
жители. Те адекватно са се включили при овладяване-
то на кризисната ситуация, породена от природната 
стихия. Областното представителство си взаимо-
действа добре с общинската власт в лицето на кме-
та Детелина Николова. С Пламен Иванов, зам.-пред-
седател на УС на КСБ, посетихме няколко обекта в 
пострадалите райони. Има нанесени сериозни щети. 
Предстоят доста дейности по възстановяване на 
региона. По решение на Изпълнителното бюро Кама-
рата ще окаже помощ. Вече е открита дарителска 
сметка. Искам да ползвам трибуната на в. „Строи-
тел“, за да призова колегите да помогнат с каквото 
могат. Проблемът е сериозен и не е за подценяване. 

Очакваме да се определят приоритетните обек-
ти за възстановяване и видовете СМР за изпълнение 
и тогава ще преценим с какво още можем да сме по-
лезни. Не е без значение и какви средства ще успе-
ем да съберем в дарителската сметка. Те ще бъдат 
разпределени за пострадалите райони.  

Областните представители са били потърсе-
ни в първите минути на бедствието от местните 
власти, което означава, че са изключително авто-
ритетни. В старата ни столица проведохме среща 
заедно с инж. Любомир Шербетов, председател на ОП 
на КСБ – Велико Търново, с кмета на общината Дани-
ел Панов и с експерти от местната администрация. 
Там ситуацията е била овладяна още в началото. 
Членове на областната ни структура продължават 
да оказват помощ.  

Искам да подчертая бързата реакция на фирмите 
от ОП на КСБ - Варна, които са откликнали веднага 
на призива на местната ни структура да се вклю-
чат в дейностите за премахване на щетите. Те са 
създали изключително добра организация по разчист-
ването и възстановяването. Централната Камара е 
готова при поискване на помощ от местните струк-
тури да я осигури.

Мартин Славчев

Областният съвет на ОП на КСБ – Бургас, проведе 
заседание, по време на което беше решено местните 
строители да помогнат за възстановяване на щетите 
на манастир „Св. Богородица“ в кв. „Меден рудник“, по-
страдал вследствие на наводненията. Изпратено е пис-
мо с призив до членовете на ОП на КСБ – Бургас, да се 
включат в благотворителната акция. По време на засе-
данието бе взето решение да бъде сформирана комисия, 
която да направи оглед и да определи какви видове СМР 
е необходимо да бъдат извършени в светата обител.

Невена Картулева

28 308 315 лв. са отпуснати за 
предотвратяване, овладяване и 
преодоляване на последиците от 
бедствията. Това стана с решение 
на Министерския съвет, взето по 
време на редовното му седмично 
заседание. Целевите субсидии са 
предложени от Междуведомстве-
ната комисия за възстановяване и 

подпомагане и ще бъдат осигурени 
за сметка на резерва за непредви-
дени и неотложни разходи.

Средствата ще бъдат използ-
вани за разплащане на спасителни 
и аварийни работи при бедствия, 
неотложно възстановяване на 
сгради и инфраструктурни обекти 
и на жилищата на пострадалите 
от бедствията.

С друго постановление на ка-

КСБ откри целева сметка за събиране на дарения за 
възстановяване на щетите от наводнението в страната

БАНКА ДСК – ФЦ МОСКОВСКА

IBAN: BG50STSA93000021849119

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

бинета 465 055 лв. от резерва ще 
бъдат вложени в ремонти на едно 
държавно и шест общински училища 
на територията на общините Вар-
на и Добрич, засегнати от водната 
стихия. Директорите на образова-
телните заведения ще изготвят 
програма,  така че възстановяване-
то да стане през лятната ваканция. 
Министерството на образование-
то и науката ще изисква отчет за 
предприетите действия и ще извър-
ши проверка на място преди започ-
ване на новата учебна година.

Снимка Георги Сотиров
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Лидерите на страните 
- членки на ЕС, се споразу-
мяха новият председател 
на ЕК да бъде Жан-Клод 
Юнкер. 59-годишният поли-
тик е кандидатът на Евро-
пейската народна партия 
(ЕНП), която спечели най-
много места в европарла-
мента след изборите на 25 
май. Той е най-дълго упра-
влявалият правителствен 
ръководител в общността 
- бил е премиер на Люксем-
бург в продължение на 18 
години и е бивш председа-
тел на Еврогрупата. 

Решението беше взе-
то по време на двудневно 
заседание в Брюксел на 
ръководителите от ЕС. По 
време на срещата са били 
обсъдени стратегически-
те приоритети на блока 
за следващите пет години 
и са подписани споразуме-
нията за асоцииране на Ук-
райна, Молдова и Грузия.

Новината за избора на 
Юнкер съобщи председате-
лят на Европейския съвет 
Херман ван Ромпой в акаун-
та си в Туитър. „Решение-
то е взето. Съветът на ЕС 
предлага Жан-Клод Юнкер 
за следващ председател 
на Европейската комисия“, 
написа той. 

До избора обаче се е 
стигнало след безпреце-
дентно гласуване, ини-
циирано от премиера на 
Великобритания Дейвид 
Камерън. 26 държави са 
подкрепили  кандидатура-
та на Юнкер, само Камерън 
и унгарският министър-
председател Виктор Ор-
бан са били „против“. Още 
по време на предизборната 
кампания Камерън беше 
най-големият противник 
на номинацията на Юнкер, 
тъй като се опасяваше, че 
кандидатът на ЕНП ще ра-
боти за още по-голяма ин-
теграция в рамките на ЕС 
и за повече правомощия на 
Брюксел.

След постигнатото 
споразумение Жан-Клод 
Юнкер обяви в Туитър: „Горд 
съм и за мен е чест да по-
луча подкрепата на Евро-
пейския съвет“.  Предстои 
номинацията му да бъде 
гласувана от Европейския 
парламент на 16 юли. Очак-
ва се той да получи необхо-
димите минимум 376 гласа 
от общо 751. В официалния 
му избор почти няма съм-
нение, защото е подкрепен 
от двете най-големи фрак-
ции – ЕНП и ПЕС. В случай 
че бъде одобрен, бившият 
премиер на Люксембург ще 
оглавява ЕК в продължение 
на пет години – от 2014 до 
2019 г.

„Исторически поврат 
във властта в ЕС. Изборът 
на Юнкер е огромно пре-

дизвикателство не само 
за Великобритания“. Така 
Financial Times коментира 
решението на лидерите на 
ЕС. Европейските медии ак-
центират върху начина за 
номинирането на Жан-Клод 
Юнкер. За първи път две 
държави - Великобритания 
и Унгария, гласуват срещу 
кандидатура за председа-
тел на ЕК и той не беше 
определен единодушно.

„Европейският съюз 
преминава от политика на 
бюджетни икономии към 
политика на стимулиране 
на икономическия растеж и 
заетостта“, е заявил след 
приключването на среща-
та на върха в Брюксел пре-
зидентът на Европейския 
съвет Херман ван Ромпой. 
От своя страна предсе-
дателят на ЕК с изтичащ 
мандат Жозе Мануел Ба-
розу призова ЕС да осигури 
европеизация на енергий-
ната си политика. „Имаме 
широко взаимно съгласие по 
въпросите на енергийната 
политика и борбата с кли-
матичните промени. Прак-
тическите решения ще се 
приемат на следващата 
среща на върха на ЕС през 
октомври“, е посочил той.

Предстои евролидери-
те да се съберат отново 
на неофициална вечеря на 
16 юли, за да обсъдят ос-
таналите постове в ЕС. 
Те трябва да решат кой ще 
е новият председател на 

Европейския съвет, сега 
оглавяван от Херман ван 
Ромпой, и кой ще бъде вър-
ховен представител на ЕС 
за външната политика и си-
гурността на мястото на 
Катрин Аштън. 

Припомняме, че Жан-
Клод Юнкер беше избран 
въпреки първоначалната 
резервираност на някои 
национални лидери, вклю-
чително на германския 
канцлер Ангела Меркел.
Основният му опонент 
беше кандидатът на ПЕС 
Мартин Шулц, който беше 
председател на ЕП и очак-
вано във вторник бе преиз-
бран за поста. 

Впоследствие Юнкер 
спечели силната поддръж-
ка на Меркел. В замяна тя 
посочи, че ще подкрепи 
оставането на социалде-
мократа Мартин Шулц на 
поста председател на Ев-
ропарламента. Зад Юнкер 
застанаха и девет леви 
правителства, с което 
стана ясно, че лидерите в 
ЕС се доближават до еди-
нодушно решение. Преми-
ерът Пламен Орешарски 
също заяви, че  е за канди-
датурата му, като напом-
ни, че Юнкер многократно 
е идвал в България и има 
изключително добро отно-
шение към страната ни. 

Най-голям противник 
на кандидата на ЕНП до 
края остана британският 
премиер Дейвид Камерън. 

Кандидатът на ЕНП е получил подкрепата на 26 държави 
членки, Великобритания и Унгария са били против

Жан-Клод Юнкер е роден на 9 декември 1954 г. в 
град Реданж в западната част на Люксембург, но из-
раства в Белво. Баща му е работник в черната мета-
лургия. Следва право в Страсбургския университет 
във Франция, което завършва с магистърска степен 
през 1979 г. През 1980 г. получава адвокатски права, 
но никога не практикува професията, а се насочва към 
политическа дейност.

Още през 1974 г., само 20-годишен, се присъединя-
ва към Християнската социална народна партия. През 
1984 г. за първи път е избран за депутат, като става 
и министър на труда в правителството на Жак Сан-
тер. От 1989 г. е министър на финансите в следващия 
кабинет на Сантер, а след неговото избиране за пред-
седател на Европейската комисия през 1995 г. оглавя-
ва кабинета. В това качество на два пъти - през 1997 
и 2005 г., председателства Европейския съвет. През 
2005 г. оглавява и Еврогрупата.

Юнкер е лидер на Люксембург в продължение на 18 
години, но през юли 2013 г. връчва оставката си на 
държавния глава – великия херцог Анри. Дотам се сти-
га след шумен медиен скандал, свързан с разкрития за 
нарушения в разузнавателната служба на страната 
SREL.

Жан-Клод Юнкер е един от инициаторите на  
въвеждането на единна европейска валута и е сред 
създателите на Пакта за стабилност и растеж.

Искра Михайлова - бившият министър 
на околната среда и водите, която влезе 
в Европарламента от листата на ДПС, е 
номинирана от групата на либералите за 
председател на Комисията по регионално 
развитие. Очаква се някои от останалите 
български евродепутати, които бяха из-
брани от ГЕРБ и БСП, да получат от квоти-
те на ЕНП и ПЕС по едно зам. председател-
ско място в общо 23-те комисии към ЕП.

Има шанс България за първи път да 
бъде представена и в един от ръководните 
органи на Европейския парламент – Бюро-
то, което е съставено освен от председа-
теля и 14-те му заместници и от петима 
квестори. Те се избират с таен вот от 
евродепутатите и отговарят най-вече 
за административните и финансовите 
въпроси, свързани с дейността на колеги-
те им.

„Казах на европейските ли-
дери, че може да съжаляват 
цял живот за този избор. 
Това е мрачен ден за Евро-
па. Има риск от отслабване 
на националните правител-
ства“, заяви той в Туитър. 
По-късно на пресконферен-
ция в Брюксел Камерън е 
подчертал, че номинацията 
на Юнкер за председател 
на ЕК е грешка, която ще 
направи по-трудно остава-
нето на Великобритания в 
пределите на ЕС. Няколко 
дни след това той смек-
чи тона. Негов говорител 
е заявил, че британският 

премиер и Юнкер желаят да 
работят заедно за подобря-
ване на конкурентността 
на ЕС. Камерън дори е теле-
фонирал на Юнкер, за да го 
поздрави за номинацията.

Министърът на финан-
сите на Германия Волфганг 
Шойбле пък е коментирал, 
че страната му ще напра-
ви всичко, което може, за да 
задържи Великобритания в 
ЕС. „Обединеното кралство 
е основна, необходима със-
тавна част от европейско-
то единство. ЕС без Вели-
кобритания е абсолютно 
неприемлив, немислим. Ето 

защо трябва да направим 
всичко възможно, така че 
интересите и позициите 
на Обединеното кралство 
да намерят място в евро-
пейските политики“, посо-
чил е той.

Изборът на еврокоми-
сарите е още една важна 
задача, която стои пред 
държавите членки. Няма 
краен срок за номиниране-
то на кандидатите от пра-
вителствата, но попълва-
нето на местата трябва 
да се случи до зимата.

Повече за номинациите 
четете в следващия брой. 

Кандидатът на ПЕС за председател 
на ЕК – Мартин Шулц, не се пребори за 
поста в комисията, но за втори път ог-
лави Европейския парламент. Той беше 
подкрепен от 409 от общо 723-ма ев-
родепутати при минимално необходимо 
мнозинство 307 гласа. ЕНП обяви, че 
няма да издига свой представител и ще 
подкрепи номинацията на Шулц. Това бе 
договорено срещу поддръжката, която 
получи техният кандидат Жан-Клод Юн-
кер за председател на ЕК.

Шулц е първият политик, останал на 
председателския пост в ЕП два после-
дователни мандата от по две години и 
половина. В началото на 2017 г. той ще 
освободи мястото и то ще бъде заето 
от представител на ЕНП, както пред-
вижда споразумението между двете най-
големи политически групи.

Във вторник и сряда ЕП определи и 
14-те му заместници в рамките на три 
последователни гласувания. Шестима 
бяха избрани още на първи тур, трима 
- на втори, и останалите петима - на 
трети. Зам.-председателите на ЕП мо-
гат да изпълняват функциите на оглавя-
ващия институцията, включително и да 
ръководят пленарни заседания. 

С най-много гласове - 452, беше из-
бран италианецът Антонио Таяни от 
ЕНП. Припомняме, че в качеството си на 
вицепрезидент на ЕК с ресор индустрия и 
предприемачество той гостува в Бълга-
рия по покана на КСБ. Визитата му у нас 
продължи само 4 часа, през които Таяни 
участва в третия дискусионен форум на 
тема „Строителството през 2014 г. Евро-
пейски перспективи и предизвикателства 
пред икономиката и строителната индус-
трия в контекста на новия програмен пе-
риод 2014 - 2020 г.“, организирана от Ка-
марата с медиен партньор в. „Строител“.

Новите 14 зам.-председатели

Антонио Таяни (ЕНП, Италия)
Мейрийд Макгинес (ЕНП, Ирландия)
Райнер Виланд (ЕНП, Германия)
Рамон Луис Валкарсел Сисо (ЕНП, 

Испания)
Илдико Гал-Пелц (ЕНП,Унгария)
Адина Йоана Вълян (ЕНП, Румъния)
Силви Гийом (С&Д, Франция) 
Корина Крецу (С&Д, Румъния)
Давид Сасоли (С&Д, Италия) 
Оли Рен (АЛДЕ, Финландия) 
Александър Граф Ламбсдорф (АЛДЕ, 

Германия) 
Улрике Луначек (Зелените/ЕСА, Ав-

стрия) 
Димитрис Пападимулис (ЕОЛ/СЗЛ, 

Гърция)
Ришард Чарнецки (ЕКР, Полша).

Антонио Таяни бе избран за зам.-
председател с най-много гласове
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Свети Стефан е малък адриа-
тически остров в Черна гора и е 
известен най-вече с рибарското 
селище от XV век, носещо също-
то име. Селището е разположено 
на скала върху острова и привли-
ча погледите на посетителите с 
червените си покриви. 

Малкият остров е с големина 
1,46 ха. Къса дига го свързва със 
сушата. Срещу него на сушата 
се намира селището със също-
то  име, което от 1950 г. до днес 
постепенно се разраства. Сели-
щето разполага с апартаменти 
за отдих и почивка, хотели и рес-
торанти.  

Покривите на историческите 
сгради на острова и отчасти на 
сушата са обновени изцяло, като 
при това са спазени конкретни из-
исквания - запазване на историче-
ското наследство. Именно заради 
тези изисквания собствениците 
на сградите избраха TONDACH®. 
Съвместно със специалисти по 
поддръжка на исторически сгради 
„ТОНДАХ Глайнщетен“ разработи 
специални покривни системи за 
саниране на исторически сгради. 

За покривната площ с раз-
мер 3500 m2 е избран моделът  

КАНАЛИЦА ЯДРАНКА, естествен 
цвят. Моделът е функционален и е 
с дългогодишни традиции в южни-
те страни, придава средиземно-
морски изглед на покривната по-
върхност. Наред със санирането 
на прекрасните къщи на острова 
бе подновен и покривът на луксоз-
ния хотел в Милоцер, който раз-
полага и с ботаническа градина. 
Това малко имение е лятната ре-
зиденция на царското семейство 

Караджорджевич.
Ръководител на успешния 

проект за обновяването на по-
кривите бе известен архитект 
от Белград. Проектът е реали-
зиран в рамките на една година 
от специалисти на реномирани 
фирми по изграждане на покриви 
от Черна гора, Сърбия, Босна и 
Херцеговина. 

Моделът ЯДРАНКА, типичен 
за крайбрежието, създава симби-

оза между историческата 
същност и средиземномор-
ския облик. 

В периода от 1950 г. до 
1960 г. цялото селище е пре-
върнато в хотелски остров 
с леглова база 250 места. 
Уличките, покривите и фаса-
дите на къщите са запазили 
своя автентичен характер. 

Проектът включва и ка-
зино, като заслужено се про-
чу с името адриатическото 
Монако. Към известните 
личности, които са били гос-

ти на острова, се числят София 
Лорен, Силвестър Сталоун и Кла-
удия Шифър, както и известни по-
литици като Вили Бранд, Хелмут 
Кол и Силвио Берлускони.  

През 2007 г. островът е взет 
на лизинг за период от 30 г. от 
фирма „Аманресорт“ и след това 
реновиран. През лятото започна 
постепенно отваряне на ком-
плекса под името „Аман Свети 
Стефан“. След приключване на 

строителните работи хотелите 
очакват гостите, които  имат 
възможността да се насладят 
на многобройни нови атракции и 
забавления. 

Днес Свети Стефан е пре-
красно място за почивка. Извън 
лукса и комфорта островът е 
и място за зареждане с енер-
гия и вяра, място за уединение 
и вдъхновение под покривите 
TONDACH®.

TONDACH®  

TONDACH Bulgarien EOOD

BG 1172 Sofia
Tel.: ++359/2 988 36 20; 
Fax: ++359/2 980 96 18
www.tondach.com

Търговски представители: 
Западна България 0884 002100; 

Централна България 0885 619885; 

Източна България 0888 333789

Емил Христов

Най-късният срок за завършване 
на автомагистрала „Марица“ е март 
2015 г. Това стана ясно по време на 
инспекцията на строителните дей-
ности, направена от Данаил Папазов, 
министър на транспорта, информа-
ционните технологии и съобщения-
та, Десислава Терзиева, министър 
на регионалното развитие, предсе-
дателя на УС на Агенция „Пътна ин-
фраструктура“ инж. Стефан Чайков 
и зам.-министъра на транспорта 
Петър Киров. Проектът „Изгражда-
не на АМ „Марица“ лот 1 и лот 2” се 
съфинансира от Кохезионния фонд 
на Европейския съюз и националния 
бюджет чрез ОП „Транспорт 2007 - 
2013 г.”. Със средствата се изграж-
дат общо 65,62 км.

До края на ноември ще завърши 
изграждането на участъка Димит-
ровград – Харманли - лот 2, от АМ 
„Марица“. Това увериха изпълните-
лите на обекта. Трасето с дължина 
34,2 км преминава през територията 
на общините Димитровград, Симео-
новград, Хасково и Харманли. Физиче-
ското изпълнение на обекта е около 
72%. Изгражда се пътен възел Дими-
тровград, който ще е най-големият 

на територията на Южна България. 
Съоръжението ще е готово през 
септември, увериха строителите. 
С построяването му пресичането 
на автомагистралата с междуна-
роден път Е-85 (I-5) Димитровград 
– Хасково ще се осъществява без-
конфликтно на две нива. Работи се 
на пътните възли Тополовград и Си-
меоновград, по строителството на 
надлези и подлези. Напомняме, че по-
лагането на първия асфалтов пласт 
стартира през март. По проект на 

трасето ще бъдат поло-
жени общо около 623 000 т 
асфалтови смеси. 

По думите на минис-
тър Терзиева изпълнение-
то на лот 1 – отсечката 
Оризово – Димитровград 
с дължина 31,4 км, е около 
42%. Трасето преминава 
през територията на 4 
общини - Братя Даскалово, 
Първомай, Чирпан и Дими-
тровград. Предвидено е 
изграждането на 22 големи 
съоръжения. В момента по 
трасето се извършват и 
спасителни археологически 
проучвания на 6-те обек-
та, които бяха открити по 

време на строителните дейности. 
„Очаквам разкопките да приключат 
не по-късно от август тази година“, 
подчерта министърът на регионал-
ното развитие. Терзиева отбеляза, 
че изграждането на автомагистра-
ла „Марица" е било забавено с десет 
месеца поради тази причина. В случай 
че се наложат допълнителни строи-
телни дейности по лот 1, пускането 
в експлоатация на автомагистрала-
та ще бъде забавено до март 2015 г. 

Изпълнител на лот 1 - Оризово – 
Димитровград, е „Кооператива мура-
тори & Чементисти - Чи. Ем. Чи. ди 
Ривенна“. Стойността на договора 
за СМР е 159 млн. лв. Лот 2 се строи 
от сдружение „Марица Хайуей“, като 
цената му е малко над 146 млн. лв. 
Авторският надзор и на двата учас-
тъка е на „Пътпроект” ЕООД. 

АМ „Марица” е част от Трансев-
ропейския транспортен коридор №IV 
и от трансевропейската автомаги-
страла „Север-Юг”. Тя ще свързва 
АМ „Тракия” при пътен възел Оризово 
с Капитан Андреево на българо-тур-
ската граница. „Марица” е основен 
маршрут на движение в посока Плов-
див – ГКПП „Капитан Андреево”. По 
нея ще се осъществява и пътният 
трафик за Гърция при възел Ново село.

Десислава Терзиева, министър 
на регионалното развитие:

Данаил Папазов, министър 
на транспорта: 

„Продължава активната работа по доизграждането 
на автомагистрала „Марица“. Вярвам, че няма да има 
сериозни забавяния и времето ще е благосклонно към 
строителите.“ Това заяви министърът на регионалното 
развитие Десислава Терзиева по време на инспекцията 
на строителните дейности по АМ „Марица“. 

Тя също така направи и кратък отчет на дейността 
си като министър. Като успешни политики тя определи 
работата по малките пътища, като подчерта, че целта  
е намаляването на различията на регионите. По Пуб-
личната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво 
развитие на регионите“ са заделени 50 млн. лв.  Инвес-
тират се 20 млн. лв. за осигуряване на вода в населени 
места, които от години са страдали от безводие. 

Министърът на регионалното развитие съобщи още, 
че през септември-октомври тази година ще бъдат на-
правени и първи копки за два големи язовира – „Пловдив-
ци” и „Луда Яна”. 

„Изпълнението на проекта „Реконструкция и елек-
трификация на жп линията Пловдив – Свиленград“ върви 
с добро темпо.“ Това каза пред журналисти министъ-
рът на транспорта Данаил Папазов. „Екип на министер-
ството  направи сериозен преглед на цялото строител-
ство през изминалата седмица“, съобщи Папазов. Той 
поясни, че доста късно са били издадени разрешител-
ните за изпълнението на двата обекта по отсечката, 
но това няма да причини забавяне. „Работи се активно 
по трасетата“, подчерта министърът. 

Започва обществената поръчка за определяне на 
изпълнител за извършване на поддържане на автома-
гистралите „Хемус” и „Марица” на територията на 
ОПУ - Варна, ОПУ – Шумен, и ОПУ - Хасково, стопанис-
вани от Агенция „Пътна инфраструктура“. Прогноз-
ната стойност е 9,5 млн. лв. Срокът за подаване на 
офертите е до 7 август 2014 г. 

Срокът за изпълнение на търга е 48 месеца. Кри-
терият за избор на изпълнител е икономически най-
изгодна оферта.

През ноември трябва да приключи работата на 
отсечката от Оризово до Димитровград

Инспекция на строителството на магистрала „Марица" извършиха министърът 

на транспорта, информационните технологии и съобщенията Данаил Папазов, 

министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева и председателят на 

Управителния съвет на АПИ Стефан Чайков

В момента на двата лота се извършват строително-

монтажни работи, като на по-голямата част от 

втория вече са положени първите пластове асфалт. 

Работи се усилено и по изграждането на големите 

пътни възли

С
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СЪВМЕСТНА РУБРИКА НА В. „СТРОИТЕЛ” 

Георги Сотиров

„Оборище" е един от 24-те админис-
тративни района на Столичната община. 
Той е разположен на площ от 3070 дка. Те-
риторията му обхваща част от центъра 
на София, ограничена между булевардите 
„Сливница”, „Данаил Николаев” и „Ситняко-

во”, улиците „Хан Омуртаг”, „Шипка”, „Па-
риж” и „Московска”, пл. „Княз Александър 
Батенберг”, Ларгото, бул. „Мария Луиза”. 
Тук са съсредоточени административ-
ните сгради на министерства и посол-
ства, на редица културни институти, на 
знаковите за столицата храмове като  
„Св. Александър Невски” и „Св. София”…

На гостите на града районът предос-
тавя различни възможности за отдих, ту-
ризъм, развлечения, на живеещите в него 
– добри условия за работа, за възпитание 
и отглеждане на децата.

Празникът на район „Оборище” се 
свързва с провеждането на историческо-
то събрание в едноименната местност 

Оборище край Панагюрище на 14 - 16 април 
1876 г. На това събрание след тридневни 
оживени разисквания се приема въстание-
то да бъде обявено на 1 май 1876 г. и се 
изработва тактика за водене на боеве-
те… За всичко останало – в интервюто 
на нашия вестник с кмета на „Оборище” 
Йорданка Фикирлийска.

Йорданка Фикирлийска, кмет на района: 

С население над 36 

хил. жители вашият ра-

йон не е от най-големите 

в столицата, но в него 

са ситуирани много от 

административните и 

културните сгради на Со-

фия. Лесно ли се управля-

ва такава структура?

Всеки столичен ра-
йон има своята специ-
фика. Нашият е един от 
централните. В него са 
съсредоточени много от 
държавните учреждения и 
административните сгра-
ди на София. Това именно 
предполага столичани и 
пътуващите от близката 
провинция да идват всеки-
дневно в нашия район или 
на своите работни места, 
или да получат някаква ад-
министративна услуга. 

Което има своите плюсо-
ве и минуси. 

Негативите са свър-
зани с огромно струпване 
на леки коли и бусове, кои-
то зареждат магазините, 
както и на хора, които пъ-
туват към съответните 
служби на града. Плюсове-
те са, че едновременно с 
тези ежедневни пътува-
ния значителна част от 
гражданите идват с де-
цата си, които оставят в 
нашите детски градини, в 
многобройните училища… 
За тях това е удобно – с 
едно идване решават ос-
новни семейни проблеми. 
От друга страна, такова 
струпване на хора, които 
работят на наша тери-
тория, води и до известен 
проблем с недостига на 
места в детските заведе-
ния, който ние решаваме. 
С построяването на две-

те нови детски градини, 
за които вашият вестник 
вече писа, както и с ре-
монта на други две се на-
дявам този недостиг по-
степенно да се премахне. 

Под административ-

ни сгради сигурно има-

те предвид, че в района 

са зданията на Минис-

терския съвет, на МРР, 

МТСП, на Народното съ-

брание в бившия Партиен 

дом, на СО, посолства и 

т.н.?

Да, само посолствата 
са 16… Освен това имаме 
и много културни инсти-
туции - театри, опера-
та… В този смисъл нато-
вареността на нашите 
улици с леки коли започва 
от ранна утрин… И ако ми 
позволите прочутия стих 
от песента на групата 
„Тангра”:

„Тук по тъмно започва 
       денят
и завършва със първа 
            програма ...”
Разбира се, говоря само 

за автомобилното движе-
ние. Иначе животът си 
продължава до късно през 
нощта - и в многобройни-
те заведения, и около кул-
турните обекти и памет-
ниците. Район „Оборище” е 
много жив организъм, ако 
мога така по-образно да 
го характеризирам. 

Да продължим още 

малко на темата с авто-

мобилите. Хората идват 

на представление в Ма-

лък градски театър „Зад 

канала” или в Музикалния 

театър и някъде трябва 

да си оставят колите за 

два-три часа. Вашата 

сграда е точно срещу 

един от наказателните 

паркинги на града. 

За софиянци е ясно, че 
паркирането в централ-
ната градска част е нещо 
много сериозно и отго-
ворно като дейност за 

общината. Това важи и за 
нашия район. С въвеждане-
то на синята и на зелена-
та зона нещата доста се 
нормализираха. Има идея, 
подсказана от живеещите 
в „Оборище”, за известно 
разширяване на зелената 
зона. 

Самият аз много леко 

паркирах пред общината 

с един SMS, за един час 

ще привършим интервю-

то и ще отпътувам…

Ето, виждате ли? Ако я 
нямаше тази зона, сигурно 
щяхте да намерите място 
на километър от община-
та. Затова може би жи-
веещите в нашия район 
усещат тази потребност, 
защото - най-малкото - 
ще има място за техните 
коли пред домовете или 
блоковете им…

Разбира се, идеята за 
разширение на зелената 
зона ще бъде внимателно 
огледана. Ще има допит-
ване до живеещите в ра-
йона и ще се съгласува със 

съответните админис-
тративни служби и т.н. 

Да преминем на дру-

га тема… Имате мно-

го общински училища, 

включително и популяр-

ната Първа английска 

гимназия, доста детски 

и здравни заведения. Да 

поговорим за начините 

за поевтиняване на тях-

ната издръжка. 

Енергийната ефектив-
ност е важна, популярна 
и полезна за всички нас 
тема. В най-скоро време 
ще стартира санирането 
на учебни сгради по Меж-
дународния фонд „Козло-
дуй”. 104 ЦДГ например ще 
бъде реновирана още през 
следващия месец, като пи-
томците й ще бъдат вре-
менно прехвърлени в някоя 
друга от нашите градини. 
Имаме осигурени сред-
ства за този ремонт. За 
новите детски заведения 
сега няма да говоря, защо-
то вашите читатели вече 
са запознати с тях, но не 

мога да не кажа добри 
думи за техния строител 
- фирмата, която незави-
симо от лошото дъждовно 
време в последния месец, 
си свърши превъзходно 
работата. Това впрочем 
го потвърди и кметът на 
Столичната община Йор-
данка Фандъкова… И про-
ектът, и изпълнението на 
тези детски градини са по 
европейските стандарти 
- и вътре, с плувни басей-
ни, и вън, с една функцио-
налност и красота на пло-
щадките за игра, която 
подпомага възпитанието 
и отглеждането на малчу-
ганите. 

Нашият вестник пре-

ди време направи репор-

таж за санирането на 

блок, чиито живущи се 

бяха обединили и получи-

ха финансиране. Има ли 

развитие тази идея?

Има, но не толкова, 
колкото са нейните въз-
можности. И днес има на-
чини гражданите да спес-
тят значителна част от 
необходимите пари за об-
новяване на техните бло-
кове. Става дума за 75% 
финансиране по Оператив-
на програма „Регионално 
развитие“. Това са много 
пари. Останалите 25% са 
съучастие на собствени-
ците на апартаментите 
в сградата. 

Иначе с нашите за-
конно избрани домоупра-
вители сме водили необ-
ходимите разяснителни 
разговори по Закона за 
управление на етажната 
собственост. В тази ма-
терия особено ни помогна 
Ирина Савина - зам.-кмет 
на Столичната община по 
направление „Инвестиции 
и строителство“. Моето 
мнение е, че гражданите 
не успяха напълно да се 
възползват от тази идея 
и донякъде това е разбира-
емо, особено в грамадните 
блокове, в които живеят 
хора колкото едно средно 
българско село. И естест-
вено, че там единомислие 

Йорданка Фикирлийска е родена през 1955 г. Тя е 
финансист по образование. Започва трудовата си 
кариера като началник на „Горивни и строителни 
материали” в Дупница. Последователно работи 
в Общинския съвет в Дупница, ОНС - Кюстендил, 
гл. специалист в Министерството на финансите, 
началник на Данъчната служба в Дупница. Имала е 
частен бизнес в сферата на енергетиката. Била е 
член на Надзорния съвет на „ЧЕЗ Електро България“ 
от страна на държавата.
Кмет на район „Оборище” първи мандат.

Снимка авторът
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И НСОРБ

не се постига лесно. Осо-
бено сега, в трудното ико-
номическо време, в което 
живеем.

Инициативна ли е об-

щината при ремонтите 

на страничните улици в 

района?

Трябва да бъдем чест-
ни… И при нас отделни 
крайни или междинни ули-
ци не са в най-доброто 
състояние. Ежегодно в 
програмите си ние чрез 
СО включваме тези улици 
за реновиране. В момента 
на дневен ред са „Панайот 
Волов” - с нови тротоари и 
пренареден паваж, „Искър”, 
„Врабча” и др. Но за всич-
ки е ясно, че нещата ще 
стават постепенно. Така 
например миналата годи-
на направихме подхода към 
ИСУЛ и пространството 
пред централната сгра-
да на болницата по „Бяло 
море”…

Да коментирате въз-

можностите на район-

ните администрации да 

печелят чрез СО европей-

ско финансиране?

Ами нека да спомена 
проекта „Стакато”… Той 
е за обновяване на сгради 
и е съвместна концепция 
между Амстердам, Холан-
дия, Будапеща, Унгария, 
и нашата София. В ун-
гарската столица през 
2009 г. по програмата 
беше реновиран най-голе-
мият панелен блок в стра-
ната – 886 жилища, 3000 
обитатели. Зданието сега 
е санирано с 10 см външ-
на термоизолация и има 
1200 м2 слънчеви колекто-
ри на покрива, които дос-
тавят топла вода.

През тази година ще 
приключат ремонтите по 
сградите в район „Обо-
рище“.  Става дума за 
тотално реновиране - на 
вътрешните инстала-
ции, на дограмите, нова 
хидроизолация и т.н. На 
покривите на тези сгра-
ди са монтирани соларни 

инсталации, с които се 
решава проблемът с топ-
лата вода на живеещите в 
тях семейства.

Тук искам само да мар-
кирам, че работата по 
тези европейски проекти 
трябва да бъде изключи-
телно прецизна и затова 
част от нашата админис-
трация се специализира в 
тази дейност.

Вашата сграда се от-

личава с още една сто-

лична забележителност - 

точно под прозорците ви 

преминава Перловската 

река. В разговорния език 

на софиянци тя е извест-

на и като „канала“, което 

намира отражение в про-

изводни наименования 

като Малък градски те-

атър „Зад канала“… Но 

сега ви питам за реката 

в контекста на големите 

наводнения в Североиз-

точна България?

През нашия район пре-
минава част от Перлов-
ската и от Владайската 
река. И съм ви благодарна 
за този въпрос, който ми 
дава основание да споме-
на съвместната ни ра-
бота със Сдружение за 
„Оборище”. Това са млади 
хора, които всяка година 
почистват доброволно 
коритата на тези реки. 
Във връзка с водните бед-
ствия комисар Николай Ва-
силев - началник на Пето 

РПУ, разпореди проверка 
от негови служители на 
водоемите, а всяка сутрин 
нарочен наш служител ог-
лежда коритата им и ме 
информира за евентуални 
промени в нивата. Това 
впрочем е традиция от 
началото на мандата ми. 
По-добре е да има превен-
ция, отколкото после да 
възстановяваме…

Свеж въздух идва по 

поречията на тези реки 

чак от Витоша, но и пар-

ковете са поддържани, 

чисти, с непокътнати съ-

оръжения за децата… „Зе-

лен” ли е район „Оборище”?

Обновихме част от 
парка „Заимов”. В момента 
ремонтираме Докторска-
та градина. Реконструк-
цията е втори етап от 
цялостното й възстано-
вяване след осветление-
то през 2012 г. Обновява-
нето сега е за 840 000 лв. 
и включва нови настилки, 
осветление, водна площ, 
беседки, 2 детски пло-
щадки и тротоари. Освен 
възстановяване на живия 
плет около градината ще 
бъдат засадени и над 60 
дървета. Работата започ-
на в края на 2013 г. и е на 
финал. Виждате, че всичко, 
за което разговаряме, опи-
ра до строителния бранш?

За екологията, за чис-

тата природа има какво 
да се каже… С особена 
загриженост наблюдавам 
какво става в нашите 
зелени площи не само в 
парковете. Но в „Заимов” 
и в Докторската градина 
имаме сериозна помощ от 
страна на дирекция „Зе-
лени системи” на СО, на 
чието подчинение са тези 
красиви площи на града. 
Тук искам да подчертая 
и съдействието за раз-
витието на парковете в 
мегаполиса на Мария Бо-
яджийска - зам.-кмет „Зе-
лена система, екология 
и земеползване”. И нещо 
любопитно – немска теле-

визия използва визията на 
един от нашите работе-
щи фонтани в парка „Заи-
мов” за създаване на своя 
рекламна туристическа 
стратегия…

Ще добавя, че пред-
стои и монтирането на 
нови 150 пейки. За да бъде 
удобно на хората, на де-
цата, на техните майки и 
т.н. Само искам да добавя, 
че много красиво стана и 
пространството около 
ИСУЛ.

Под зелени площи на 

вашия район да разбира-

ме ли и парка на терито-

рията на Военната ака-

демия?

В определени часове 
на деня и в определен ра-
йон гражданите могат 
да почиват там и да се 
наслаждават на изключи-
телни растителни видо-
ве. Наскоро имах среща с 
комодор Димитър Ангелов 
- началника на академия-
та, за това, че едни млади 
хора си позволяват да на-
рушават времето, опреде-
лено за ползване на парка, 
да прескачат огради и да 
нарушават военните пра-
вила, и с него обсъдихме 
варианти за видео наблю-
дение…

Не е възможно да се 

вдигне петметрова те-

лена ограда пред наруши-

телите…

В никакъв случай! Но 
този уникален парк все 
пак е на столичани и те 
трябва да се грижат за 
него, както и да спазват 
реда, защото освен права, 
имаме и задължения. Това 
не бива да се забравя. 

За още една академия 

да попитам - за Худо-

жествената. На фаса-

дата й има интересни 

рисунки. А на калкани-

те на три от големите 

блокове в съседния ви 

район „Подуяне” има из-

ключително сполучливи 

графити – с особено зна-

чение за приобщаване на 

сивата градска среда към 

ежедневието ни.

Досега съвместни раз-
работки с Художествена-
та академия в смисъла, в 
който питате, нямаме. Но 
идеята си заслужава и ви 
уверявам, че ще направя 
необходимото. 

Опитът на Ева Мито-

ва - кмета на район „По-

дуяне”, си заслужава да 

има последователи.

Разбира се, ние ще бъ-
дем едни от тях. Искам 
да обърна внимание и на 
някои от другите наши 
дейности, свързани с еже-
дневието на хората, но в 
малко по-друг аспект. На 
територията на ИСУЛ, 
или както сега се нарича 
- Университетска мно-
гопрофилна болница за 
активно лечение „Царица 
Йоанна”, предоставихме 
безвъзмездно по инициа-
тива на столичния градо-
началник на деца с онко-
логични заболявания един 
етаж от сграда, която е 
общинска собственост. 
След съответната ре-
конструкция там сега 
се обособи едно място, 
където малчуганите мо-
гат извън болничната 
обстановка да прекарват 
времето си сред играчки, 
другарчета, родители. За 
по-големите сме осигури-
ли компютри, т.е. наме-
рихме една неформална 
обстановка за тези наши 
деца, за да се чувстват и 
те добре под грижите на 
родители и близки. Имаме 
идея още малко да разши-
рим този център, а в тази 
връзка предоставихме и 
помещения и оборудване 
на малчугани, болни от 
епилепсия. То се намира 
срещу сградата на „Бър-
за помощ” на Сточна гара. 
Съответното сдружение 
на родители на тези деца 
сега се организира да из-
върши необходимото об-
новяване на помещение-
то. Подчертавам, всичко 
това е предоставено от 
нас безвъзмездно. 

Първи мандат кмет… 

Спомняте ли си един не-

обикновен ден на поста?

Искрено казано – всич-
ките дни са съвсем раз-
лични. Ден с ден не се пов-
таря. Но най-приятни са 
ми дните, в които по опре-
делен повод при мен идват 
деца, призьори в най-раз-
лични състезания - спорт-
ни, фолклорни и други… 
Учениците от математи-
ческата гимназия напри-
мер, която също е на наша 
територия, многократно 
са били световни шампи-
они. И когато им връчвам 
съответните награди, в 
очите им мога да открия 
онази искрица щастие, за 
която си заслужава ние, 
възрастните, да работим.

Снимки Влади Георгиев
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44 млн. лв. заделя дър-
жавата за училищата. 15 
млн. лв. от тях са за нови 
автобуси, а 29 млн. лв. за 
ремонти. Парите  ще са 
по Националната програ-
ма за модернизация на 

учебни сгради. За тях ще 
могат да кандидатстват 
и общините. Проектът бе 
пуснат за обществено об-
съждане.

Анализ на Министер-
ството на образование-
то и науката показва, че 
най-зле е състоянието в 
сградите на държавни-
те училища. Те са около 
400 и въпреки че пари за 

обновяване са отпускани 
всяка година между 2005 и 
2012 г., едва  1/3 от клас-
ните стаи са ремонти-
рани. Почти никъде не са 
направени енергийно сани-
ране и паспортизация, как-
вото законово изискване 
има към държавния фонд. 
Едва в 27% от зданията  
има достъпна архитек-
турна среда.

Американското правителство е ин-
вестирало малко над 403 000 долара в 
обновяването на 4 детски градини - 2 в 
Златоград и по една в селата Старцево 
и Долен. Проектът е част от програма-
та за хуманитарна помощ на Министер-
ството на отбраната на САЩ. 

Изцяло реновираните здания бяха 
официално открити от заместник об-
ластния управител на Смолян Емил Хум-
чев, кмета на Златоград Мирослав Янчев 
и трима представители от Отдела за 

военно сътрудничество към Посолство-
то на САЩ.  

Ремонтът включва подновяване на 
електрическите инсталации и централ-
ното отопление, нови санитарни поме-
щения и покрив, както и подмяна на про-
зорци, врати и др. През последните три 
години Европейското командване на въ-
оръжените сили на САЩ чрез Посолство-
то на САЩ в България е подпомогнало с 
над 2 562 704 долара различни проекти за 
хуманитарна помощ у нас. 

Агенция „Пътна инфраструктура" обяви търг за 
избор на проектант и строител на пътя от с. Горна 
Малина до село Смолско и на отсечката му до село 
Бенковски. Дейностите ще се финансират изцяло от 
бюджета по програмата „Основен ремонт" на ведом-
ството. Индикативната стойност е 18 млн. лв. без 
ДДС. Критерият за избор на изпълнител ще е икономи-
чески най-изгодна оферта. Документите ще се пода-
ват до 14 август. От АПИ посочват, че тези пътища 
не са ремонтирани основно повече от 30 години и след 
обновяването им трябва да се подобри отводняване-
то, възможността за поемане на тежки товари, както 
и безопасността на движение.

Дунавският парк и 
централната част на 
Силистра ще бъдат на-
пълно преобразени с про-
екта „Зелена и достъпна 
градска среда - град Си-
листра". Строителните 
работи вече са започнали.

С над 5 млн. лв.  се 
предвижда да бъде напра-
вена основна реконструк-
ция на централната част, 
в която ще бъде изградена 
зона за отдих и подмяна на 
настилката на площада. 
Проектът ще продължи 

две години и е част от ОП 
„Регионално развитие".

Преустройство на пе-
шеходните алеи, увелича-
ване на зелените площи 
и построяване на детски 
площадки, както и вело-
алея ще са сред новите 
придобивки на парка.

Предвидени са систе-
ми за енергоспестяващо 
осветление и за видео на-
блюдение. Идеята е той 
да стане по-функционален 
за активен спорт и за от-
дих.

Приключи строителството на 
трите центъра от семеен тип, 
които се изграждат в Шумен. Про-
ектът „Нов дом за нашите деца” се 
осъществява по Оперативната про-
грама „Регионално развитие”. Две 
от къщичките са в квартал „Тракия”, 
едната е близо до басейна. 

Изграждането и оборудването 
им е струвало близо 2,2 млн. лв.  „Във 
фамилните центрове ще бъдат на-
станени 36 деца и младежи“, уточни 
Иван Йонков – заместник-кмет по 
строителство и екология и ръково-
дител на проекта.

Община Гоце Делчев обяви поръчка за реконструк-
ция на улична водопроводна мрежа и възстановяване 
на настилка в селата Борово, Корница, Лъжница, Бу-
ково и Баничан. Прогнозната стойност е малко над 
4 млн. лв. без ДДС, а срокът за изпълнение - 15 май 
2015 г. Тя се финансира от Програмата за развитие 
на селските райони. Изпълнението ще бъде на етапи, 
като първият включва ремонт на ВиК мрежата в се-
лата Борово, Корница, Лъжница и Буково, вторият е 
за улиците в същите населени места, а третият - в 
с. Баничан. Обектите са строеж от трета категория. 
Общата дължина на водопроводната мрежа, която ще 
бъде подменена, е 10 098 м. В отделни участъци от 
селата е предвидено и възстановяване на уличната 
настилка. Изискванията към кандидатите са да имат 
оборот за последните три години от поне 10 млн. лв., 
както и достъп до собствен финансов ресурс от поне 
1,1 млн. лв. Цената има 50% тежест при избора на 
изпълнител. Оферти се набират до 6 август.

Община Самоков обяви 
поръчка за проектиране и 
строителство на сепари-
раща и компостираща ин-
сталации към регионалния 
център за управление на 
отпадъците в местност-
та Катранджия, на около 
3 км североизточно от 
центъра на града. Проек-
тът за общините Само-
ков, Костенец, Долна баня 
и Ихтиман се финансира 
по Оперативна програма 
„Околна среда 2007 - 2013" 
и е с прогнозна стойност 
972 хил. лв. Срокът за из-
пълнение е 5 месеца. 

Поръчката включва 

проектиране, строител-
ство, доставка и мон-
таж на оборудване, про-
веждане на изпитания и 
въвеждане в експлоата-
ция, авторски надзор, га-
ранционен период и от-
страняване на дефекти. 
Участниците трябва да 
имат оборот от сходни 
дейности за последните 
три години от поне 1,7 
млн. лв., да разполагат с 
поне 100 хил. лв. собст-
вен финансов ресурс и да 
имат изпълнен поне един 
договор за строителство 
на инсталация за компос-
тиране.

3,3 млн. лв. е стой-
ността на обявена от об-
щина Неделино поръчка за 
ремонт на пътя Бял извор 
- Ардино – Бойно - Падина 
– Неделино - Мадан – Зла-
тоград и с. Крайна. Обща-
та дължина на участъка е 
малко над 4 км, от които 

3995 км са част от осно-
вен път, а 164 м - отклоне-
нието към село Крайна, на-
миращо се на десния бряг 
на р. Неделинска. 

Предвиждат се изпъл-
нение на съоръжения - ре-
монт, реконструкция и 
направа на 19 нови водос-

тоци в обсега на основ-
ния път, и изграждане на 
подпорни стени – пет раз-
лични профила – 25 броя. 
Ще се полагат бетонови 
бордюри и пътни стома-
нобетонови канавки. Ще 
се положи основен пласт 
на конструкцията - асфал-

тобетон, както и монтаж 
на стоманена еластична 
ограда. 

Срокът за изпълнение 
е 6 месеца, финансира-
нето - по Програмата за 
развитие на селските ра-
йони. Оферти се набират 
до 4 август.

Община Челопеч обяви поръчка за паркоустройство 
и озеленяване на централната част на селото. В об-
хвата й влизат премахване на съществуващи настил-
ки при запазване на парковите елементи; изграждане 
на нов площад, парк и детска площадка. Ще се полага 
и водопровод за захранване на фонтан и поливна сис-
тема. 

Прогнозната стойност е 903 хил. лв. без ДДС, а 
крайният срок за изпълнение - 1 юли 2015 г. Поръчката 
се финансира от Програмата за развитие на селските 
райони.
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Да бъдеш строител е предизвика-
телство, да твориш е призвание. Не 
всеки може да разчупи стереотипа и 
да създаде нещо уникално и различно. В 
този брой ще ви представим две сгради, 
в които фантазията на създателите е 
намерила реализация благодарение на 
един универсален материал – блокче-
тата клетъчен бетон YTONG. Те са 
позволили да се постигне крайният ре-
зултат, така че всеки, който минава по-
край сградите, да се спре и да потърси 
в чантата си фотоапарат. 

Първата сграда без съмнение може 
да кандидатства за категорията „Уни-
кални сгради”. Намира се в една от най-
красивите европейски столици – Прага. 
На външен вид постройката прилича 

на смачкана кутийка от бира. Поради 
причудливата й форма и историята на 
създаването й сградата е известна 
като „Танцуващата къща”. Първоначал-
но къщата се е наричала „Джинджър и 
Фред” по имената на известната тан-
цова двойка Фред Астер и Джинджър 
Роджърс. 

Сградата е построена между 1994 
и 1996 година. Преди построяването на 
„Танцуващата къща” на нейно място се е 
намирала къща в неоренесансов стил от 
края на XIX век, която е била разрушена 
от бомбардировки през 1945 г. Постро-
яването на къщата е било инициирано 
от бившия чешки президент Вацлав Ха-
вел, който е живеел в съседство. Целта 
на Хавел е била да превърне тази част 

на Прага в културен център. Архи-
тектурният проект е дело на ка-
надеца Франк О. Гери и хърватина 
Владо Мулинич. В тази весела на 
външен вид офис сграда се поме-
щават различни международни 
фирми. От френския ресторант 
на последния етаж можете да се 
насладите на превъзходна гледка 
към цяла Прага. За построяване-
то на сградата са използвани 99 
панела YTONG, всеки от които е с 
различна форма и размери.

Разхождайки се в друг евро-
пейски град - Сопот, Полша, също 
можете да срещнете сгради със 
странни форми, построени от 
блокчета YTONG. Поредната ар-
хитектурна забележителност, 
станала реалност с  YTONG, се 
нарича „Разкривената къща”. За-
ставайки пред нея, човек започва 
да се чуди дали не му се вие свят. 

Постройката е изградена 
преди 11 години като пристрой-
ка към голям търговски център. 
Създателите са полски архитекти 
с непреводими на български имена 
Szotyscy&Zalesk. За изгледа й те били 
вдъхновени от полския илюстратор на 
приказки Ян Санкер и шведския художник 
Пер Далберг, живял в Сопот. Къщата е 
известна още й като „Пияната къща” 
и е едно от предпочитаните места за 
забавления и срещи на жителите и ту-
ристите на град Сопот.

Не случайно създателите на тези за-
бележителни сгради са избрали YTONG 
като основен градивен материал. При-
чините са ясни:

– с YTONG имате възможност да ре-

ализирате и най-причудливите си идеи;
– YTONG е най-лекият градивен ма-

териал;
– YTONG е пожароустойчив и при 

възникването на пожар не отделя вред-
ни вещества, както други топлоизола-
ционни материали;

– YTONG има отлични топлоизола-
ционни характеристики.

Благодарение на блокчетата YTONG 
всеки може да реализира своите най-
смели архитектурни идеи, да създаде 
уникален стил, да придаде причудлив и 
интересен характер както на ексте-
риора, така и на интериора на своето 
жилище. 

Свилена Гражданска

Столичната община обяви обществена поръчка „Из-
граждане на нова трамвайна линия от Семинарията до 
кв. „Дървеница”. Обектът е част от операция 1,5 „Сис-
теми за устойчив градски транспорт" на проекта за 
„Интегриран столичен градски транспорт" с финанси-
ране по Оперативна програма „Регионално развитие“. 
Стойността на обекта е 20 559 189 лв. Строителство-
то следва да завърши за 270 дни.

Критерий за възлагане е икономически най-изгод-
ната оферта, като показателят цена носи 60 точки, 
срокът за изпълнение - 20 т., техническият показател 
- 20 т. Срокът за получаване на офертите е 21 юли т.г. 

Избраният кандидат ще трябва да изготви работен 
инвестиционен проект въз основа на приложения идеен 
инвестиционен проект, както и да изпълни строително-
монтажните дейности по изработения и одобрен рабо-
тен проект за новата трамвайна линия.

В обхвата на изграждането на новата трамвайна 
линия се включва обновяването на 18 спирки, т.е. пълен 
ремонт на пероните на съществуващите, изграждане 
на 7 нови и други. 

Елица Илчева

На 7 юли се очаква пускане на трамвайното трасе по 
бул. „България” в експлоатация. Това заяви в първия ден на 
месеца Любомир Христов, заместник-кмет по транспорта, 
при посещението си на ремонта. „В момента се изпълняват 
дейности по обновяването на пероните и подходите към тях, 
както и на обезопасителните съоръжения и поставянето на 
спирки”, каза той. На проверката присъстваха и представи-
тели на Управляващия орган на ОП „Регионално развитие”. 

Рехабилитацията на релсовия път по бул. „България” за-
почна на 5 март и е част от „Проект за интегриран сто-
личен градски транспорт”, осъществяван с финансовата 
подкрепа на ОП „Регионално развитие 2007 – 2013”, съфи-
нансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 
регионално развитие.

Монтиран е релсов път с дължина 7433 м единичен ко-
ловоз. Кабелната мрежа е изпълнена на 100%, контактната 
- също. Поставени са 109 нови стълба.

Елица Илчева

На 15 площадки рабо-
тят строителите от кон-
сорциум „Монисад – Банкя“, 
ДЗЗД в Банкя. Това устано-
ви зам.-кметът на София 
Ирина Савина при провер-
ка напредъка на проекта 
„Изграждане на инженерна 
инфраструктура на ВиК 
мрежата на град Банкя и 
на кварталите „Градоман”, 
„Михайлово”, „Вердикал” и 
село Иваняне“, който се 
изпълнява по ОП „Околна 
среда“

Дейностите са в срок и 
досега са изградени 11 км 
нова канализация. Изпълне-
нието към момента е 31%, 
като обектът е с пусков 
срок 31.12.2014 г.

Притесненията са, 

че ако общината не полу-
чи поисканите междинни 
плащания, работата може 
сериозно да се обърка. Към 
момента всичко е разпла-
тено, а ново фактуриране 
се очаква след 2 - 3 седми-

ци, заяви кметът на район 
„Банкя” Рангел Марков.

По проекта ще се из-
градят 45 км -  34 км кана-
лизация и 11 км водопровод, 
като в дейностите не вли-
за само нова канализация, 

но и рехабилитиране там, 
където е необходимо. В пла-
на на строителството са 
включени и отливни канали, 
както и водопроводи и ка-
нализационни отклонения. 

Това е най-мащабната 
инвестиция, която е пра-
вена някога в столичния 
район „Банкя”. „Проектът 
обхваща около 23% от те-
риторията на цяла „Банкя”. 
Но той е много важен, за-
щото е предпоставка за 
бъдещото изграждане на 
вътрешнокварталната ка-
нализация на града”, каза 
още Рангел Марков.

В момента се разра-
ботва проектът за въ-
трешна мрежа, като на-
меренията са той да бъде 
финансиран от новата ОП 
„Околна среда“. 

Предстоят доизграждане на ул. 
„Обиколна" в „Дружба" и ремонт на 
бул. „Бъкстон". Това става ясно от 
обявената от Столичната община 
обществена поръчка. Търгът е раз-
делен в три позиции: „Доизграждане 
на ул. „Обиколна" от бл. 211 до бул. 
„Копенхаген", жк „Дружба 2", район 
„Искър",  „Рехабилитация на бул. 
„Братя Бъкстон" в участъка от бул. 
„Тодор Каблешков" до бул. „Цар Борис 
III" и „Оценка на съответствието и 
строителен надзор на двата обек-
та“. Критерият за избор е икономи-
чески най-изгодна оферта. За първа 
и втора позиция цената носи  50 т., 
срокът за изпълнение - 10 т., тех-
нически показатели - 40 т. За лот 3 

показателите са цена 80 т. и срок 
за изпълнение 20 т. Избраните из-
пълнители следва да завършат обек-
тите си до 30 юни 2015 г.

Проектът за първата обособе-
на позиция предвижда изграждане на 
пътни платна, тротоари, велотра-
се и съпътстваща инфраструкту-
ра. Дължината на трасето е около 
1100 м. Предвижда се еднопосочно 
велотрасе по двата тротоара на 
ул. „Обиколна", което в участъка 
между ул. „Полковник Христо Арна-
удов" и бул. „Копенхаген" да премине 
в двупосочно по южния тротоар. За 
отводняването на пътното платно 
и тротоарите са заложени 67 улични 
оттока.

В рехабилитацията на бул. „Бра-
тя Бъкстон" в участъка от бул. „То-
дор Каблешков" до бул. „Цар Борис III" 
е предвидена реконструкция на път-
ното платно и тротоарите и под-
мяна на паважа с асфалтобетонова 
настилка, изграждане на велотрасе, 
обновяване на съществуващите зе-
лени площи, подмяна на настилката 
на пътеките, водещи към блоковете 
от източната страна на булеварда. 
При пешеходните пресичания и вхо-
довете към прилежащи имоти са 
заложени понижения на бордюрите, 
а за всички кръстовища - тактилни 
ленти. Ще се реконструира и свето-
фарната уредба на кръстовище бул. 
„Цар Борис III" и бул. „Братя Бъкстон". 

„Танцуващата 
къща”

„Разкривената къща”

Мащабният ВиК проект върви в срок въпреки спрените плащания по ОП „Околна среда“

Зам.-кметът на София Ирина Савина и кметът на район 
„Банкя” Рангел Марков провериха напредъка на проекта
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Десислава 
Бакърджиева

Изграждането на един 
от най-важните пътни 
участъци за страната - 
лот 2 от автомагистрала 
„Струма”, напредва с нор-
мални темпове. На обекта 
се работи усилено и из-
пълнението е достигнало 
почти 30%. Естествено, 
предизвикателства за 
строителите не липсват. 
Най-сериозните са архе-
ологическите открития 
и водните стихии, които 
не само затрудняват, но 
и забавят реализацията 
на проекта. Изпълните-
лите умело се справят с 
всяка пречка и успяват да 
възстановят загубеното 
време, поради което към 
момента няма изоставане 

от графика. Това се дължи 
не само на професионализ-
ма и възможностите на 
строителите, но и на на-
трупания опит. Лот 2 на 
АМ „Струма” се реализира 
от същото италиано-бъл-
гарско обединение, което 
успешно изгради първия 
участък от магистрала-
та – от с. Долна Диканя 
до Дупница. „Импреза” 
АД,  „ГБС – Инфраструк-
турно строителство” 
АД и „Пътстрой-92” АД, 
се групираха отново, за 
да създадат консорциум 
„Струма – лот 2” и да по-
строят поредния значим 
инфраструктурен обект 
от национално значение. 

През 2012 г. обедине-
нието спечели общест-
вена поръчка за проек-
тиране и строителство 
на втория участък от 
магистралата.  На 27 
февруари 2013 г. послед-
ва подписване на договор 
- веднага след като Евро-
пейската комисия одобри 
апликационната форма за 
финансиране на лот 2 от 
АМ „Струма”. Обектът 

получи максималния про-
цент за съфинансиране от 
80% от Кохезионния фонд 
на Европейския съюз чрез 
Оперативна програма 
„Транспорт 2007 – 2013”. 
Сключеният контракт 
между „Струма – лот 2” 
и Агенция „Пътна инфра-
структура” е на стой-
ност от близо 359 млн. 
лв., а срокът за изпълне-
ние – 22 месеца. Началото 
на строителните работи 
за новия участък на АМ 
„Струма”, осигуряваща 
връзка от столицата до 
границата с Гърция, беше 
даден в началото на ав-
густ 2013 г. През 2015 г. 
магистралата ще е завър-
шена от София до Благо-
евград.

Лот 2 от АМ „Стру-
ма” е с габарит А29 и 
проектна скорост 120 

км/час. Обектът е с дъл-
жина 37,48 км и обхваща 
трасето от Дупница до 
Благоевград. Теренът е 
от хълмист до равнинен 
и започва с обход на Дуп-
ница западно от същест-
вуващия път Е79, преси-
ча р. Джерман южно от 
Дупница и продължава в 
ивицата между реката и 
съществуващата железо-
пътна линия София – Кула-
та. Нивелетата на пътя е 
съобразена с теренните 
условия, като е обезпе-
чено отводняването и са 
осигурени необходимите 
височинни габарити при 
пресичанията на пътища-
та, жп линиите и другите 
съоръжения от изгражда-
ната автомагистрала. 
Границите на директното 
трасе на лот 2 са от края 
на изпълнения участък 
Дол на Диканя – Дупница 
при км. 322+000, на около 
1 км северозападно от с. 
Блатино, до около 400 м 
след пътен възел Благо-
евград при км. 359+483,52. 
Технически ят проект 
предвижда няколко преси-

чания на автомагистра-
лата с други пътища от 
републиканската и общин-
ската мрежа, които ще се 
реконструират. В обхвата 
на лот 2 са още строител-
ството на четири пътни 
възела – Дупница-юг, Бо-
бошево, Кочериново и Бла-
гоевград, на два тунела и 
други големи съоръжения, 

като виадукти, високи на-
сипи и дълбоки изкопи.

Трасето от Дупница до 
Благоевград се изгражда 
на три eтапа. Необходи-
мостта от това разде-
ляне се обуславя от раз-
критите археологически 
обекти по време на пред-
варителните проучвания 
от 2007 г. В лот 2 са от-
крити 14 археологически 
обекта в землищата на 
Дупница, Кочериново, с. 
Джерман, с. Мурсалево и 
с. Блатино. Сред тях има 
селища на повече от 8 хил. 
години. Най-интересно и 
ценно е поселището край 
с. Мурсалево, което е от 
ранния неолит и се прос-
тира на площ от 16 дка. То 
е било открито през 20-те 
години на миналия век и не 
е изследвано досега. 

Проучванията на екс-
перти от Националния ар-
хеологически институт 
с музей към Българската 
академия на науките за-
почнаха в началото на ап-
рил 2014 г., след като бяха 

осигурени 4,7 млн. лв. За 
спасителните археологи-
чески обследвания беше 
заложен срок от 5 месеца. 
До момента са приключи-
ли дейностите само в 3 
обекта. Очаква се рабо-
тата по находките край 
Бобошево да завърши до 6 
– 7 юли. Поетапно до края 
на август ще бъдат изпъл-
нени изследванията и по 
останалите обекти. Няма 
данни единствено за това, 
кога ще бъдат финализи-
рани действията при нео-
литното селище край Мур-
салево, което се обследва 
от екип от 100 души. Тази 
неяснота се превръща в 
сериозно препятствие 
пред спазването на срока 
за строителство.

„Археологията е най-
голямото предизвикател-
ство при изграждането на 
тази част от магистра-
лата. Има 14  археологи-
чески обекта, на които се 
работи усилено. Извърш-
ваме строителството в 
координация с археолози-

те, за да завършим лот 2 
в срок. Основният проблем 
за нас е, че разкопките 
разкъсват трасето и ни 
забавят. Например в ра-
йона на п.в. Бобошево ра-
ботим и от двете страни 
на зоната с разкрити ар-
тефакти и не можем да 
свържем отсечките. Това 
налага да предприемаме 
допълнителни мероприя-
тия. Проучванията на на-
ходките ни затрудняват и 
организационно, защото 
трябва да разполагаме 
техниката си така, че да 
не пречим на екипите от 
археолози.” Това сподели 
пред в. „Строител” инж. 
Петко Николов – изпълни-
телен директор на „Път-
строй-92” АД. Консорциум 
„Струма – лот 2“ изпъл-
нява комплекс от строи-
телни работи, включващи 
всички елементи на проце-
са – земни, пътни и асфал-
тови работи, изграждане 
на тунели и на големи и 
малки съоръжения, рекон-
струкции на съществува-
щи инженерни мрежи и на 
транспортни трасета.

Проливните дъждове 
са другите сериозни труд-
ности, които съпътстват 
изпълнителите. Честите 
валежи се отразяват не-
гативно на изграждането. 
Те споделиха, че за да бъде 
спазено високото качест-
во, превантивно вадят 
материала, просушават 
го  и отново го влагат. 
Това създава не само не-
удобство, но генерира и 
допълнителен разход. 

Строителството на 
аутобан е не само сложен, 
но и отговорен процес. 
Още повече, че лот 2 на 
автомагистрала „Стру-
ма” е първата магистра-
ла в България, която се 

Снимки в. „Строител“ 

Изграждането на аутобана край с. Мурсалево се развива с добри темпове

Трошачно-сортировъчната инсталация 

„Бобошево” 

Строителството се изпълнява 

в координация с археолозите
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АМ „Струма” е част от Трансевропейската ма-
гистрала (ТЕМ) „Север – юг” и част от Четвъртия 
трансевропейски транспортен коридор. Като пътна 
артерия има голямо значение за интегрирането на 
националната инфраструктура в европейската сис-
тема. Тя предлага най-краткия маршрут между пла-
вателния път на р. Дунав и Егейско море и има важна 
роля за връзка между страните от Вишеградската 
четворка, Румъния и България, респективно между 
Балтийско и Черно/Егейско море. Това направление 
е най-натовареният път, минаващ през България в 
посока север – юг. Коридорът свързва 6 от най-го-
лемите градски центъра в западната част на стра-
ната – София, Перник, Благоевград, Враца, Монтана 
и Видин.

Общата дължина на АМ „Струма” – от Даскалово 
до границата с Гърция, е 150 км. Със средства от ОП 
„Транспорт 2007 – 2013” се финансира строителство-
то на 68,9 км от аутобана. През юли 2013 г. завър-
ши изграждането на лот 1 Долна Диканя – Дупница, 
който е с дължина 16,78 км. Строителните работи 
включват изграждане на пътните възли Долна Дика-
ня и Дупница-север, основни и съпътстващи съоръ-
жения, инженерни мрежи и подпорни стени.

Към настоящия момент се реализира и лот 4 Сан-
дански – Кулата с дължина 14,7 км, който трябва да 
бъде пуснат през октомври 2014 г. Магистралата 
ще бъде напълно завършена до 2020 г. За този период 
трябва да бъде изпълнен и лот 3 от АМ „Струма” – 
от Благоевград до Сандански от км. 359+000 до км. 
423+800. Трасето е с дължина 64,8 км и реализацията 
му е разделена на три подучастъка. Финансирането 
ще бъде осигурено по Оперативна програма „Транс-
порт и транспортна инфраструктура 2014 – 2020”.

изгражда на инженеринг. 
Големите съоръжения в 
проекта са част от пре-
дизвикателствата, в т.ч. 
виадуктът  с дължина 
951 м, двата пътни туне-
ла, с дължина около 350 м 
всеки един. Тунелите са 
разположени на терито-
рията на област Кюстен-
дил. Пробиването на еди-
ния тунел (Т2) от лот 2 
на магистрала „Струма” 
вече е в ход. Той се намира 
близо до Благоевград, край 
квартал „Левски” в Кочери-
ново. Съоръжението влиза 

откъм гара Кочериново 
под хълма вдясно от глав-
ния път Е79 при разклона 
за Рилския манастир. Той е 
проектиран с две отделни 
тръби за всяка посока на 
движение – дясната е дъл-
га 355 м, а лявата – 341 м. 

Тунел Т2 е пробит и ук-
репен на 1/3. Прокопани са 
145 м – лява тръба, и 125 м 
– дясна тръба. След като 
бъде изцяло пробит, ще за-
почнат дейностите по об-
лицоване и хидроизолация. 

Участъкът е тежък заради 
разнообразната геология 
и това кара изпълнителят 
да прави допълнителни 
крепежи и да набива анке-
ри преди пробиването, за 
да избегне свличанията.

 Около п.в. Бобошево, 
който е изграден на 50%, 
„Пътстрой-92” АД и „ГСБ 
Инфраструктурно строи-
телство“ АД са  ситуира-
ли своите  асфалтови бази 
и трошачно-сортировъч-
ните инсталации.  Асфал-
товите бази са сертифи-
цирани за производството 

на 8 вида асфалтови смеси 
и на полимерно модифици-
ран битум. Много важна 
част за нормалната екс-
плоатация на пътното 
платно е отводнителната 
система. Предвидени са 
традиционните дренажи 
и облицовани пътни окопи,  
които ще подсигурят осу-
шаването на трасето.

Към момента консорци-
умът е завършил 6 моста 
над реки и 6 селскостопан-
ски подлеза. Иззети и де-

понирани са  150 хил. куб. 
м хумус. Изпълнени са общ 
изкоп – 800 хил. куб. м, и 
насипи –  700 хил. куб. м. 
Реконструирани са 8 бр. 
20 kW електропроводи. 
В „Зона А” на директно-
то трасе са положени и 
уплътнени 60 хил. куб. м 
претрошена скална маса 
и 16 хил. куб. м пътна ос-
нова. Произведени и поло-
жени са и 2 хил. т битуми-
зирана основа. В процес на 
строителство са виадук-

ти и надлези. 
При изпълнението на 

пътни обекти често има  
оплаквания, че строител-
ните компании пречат на 
трафика. При изграждане-
то на лот 2 на АМ „Стру-
ма” обаче такъв проблем 
не е възниквал до момен-
та. Причината е, че се 
работи предимно по вре-
менни пътища, изградени 
от изпълнителя, както и 
на добрата организация 
на движението. С оглед на 

Създадената временна организация  

на движението не затруднява трафика

В района на п.в. Бобошево се работи от двете 

страни на зоната с разкрити артефакти

Тунел Т2 е пробит и укрепен на 1/3

14 археологически разкопки и проливните дъждове превръщат  
лот 2 в обект, изпълнен с предизвикателства

безопасността в конфлик-
тните точки на същест-
вуващите пътища от 
републиканската мрежа и 
новостроящата се авто-
магистрала има въведени 
временни организации на 
движението. 

По данни на консорциу-
ма такива са въведени или 
предстои да бъдат създа-
дени в кратки срокове на: 
път III-104 (Е79) Бобошево 
– Четирци при км. 0+700 с 
пресичането на трасето 
на АМ „Струма” и изграж-
дането на пътен възел Бо-
бошево; път I-1 (Е79) при 
км. 351+050 и км. 355+150 
във връзка с достъпа на 
строителна механизация 
до и от обекта; път II-62 
Дупница – Самоков при 

км. 44+000 във връзка с 
достъпа на механизация 
до построен бетонов въ-
зел, обслужващ обект АМ 
„Струма”; път I-1 (Е79) в 
участъка от км. 353+330 
до км. 353+630 от дясната 
страна на съществува-
щото трасе по направен 
временен отбивен учас-
тък във връзка с изграж-
дането на пътен надлез 
при км. 351+593 от кило-
метража на АМ „Струма” 
и при преминаване на жп 
линията София – Кулата 
при км. 355+900.

След  въвеждането 
на лот 2 в експлоатация 
обектът е  в гаранция, 
съгласно изискванията на 
Закона за устройство на 
територията и FIDIC. 

Снимка Румен Байков
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Елица Илчева

57 са подадените проектни предложения по Мярка 1 „Реставриране, обновяване 
и опазване на културното наследство” на Програма БГ08 „Културно наследство 
и съвременни изкуства”, известна и като Норвежката програма. Бюджетът на 
мярката е 7 106 470 евро. Тя ще подпомага обновяването и реставрирането на 
сгради със световно и национално значение; ревитализиране на изложбени прос-
транства; дейности за предпазване на културното наследство и развитие на 
музеи на открито.

Минималната стойност на всеки проект е 250 000 евро, а максималната – 
1 500 000 евро. Простата сметка показва, че при предложения на висока цена 
парите ще стигнат за 4 - 5 обекта.

Същият брой идеи – 57, са получени и по Мярка 2 „Документиране на култур-
ната история”, която има за цел създаване на дигитални центрове за културно 
наследство в институти или университети и конвертиране на обекти в дигитален 
формат, което се прави за първи път. Тя разполага с финансови средства в размер 
на 2 935 000 евро, минималната стойност за всеки проект е 170 000 евро, а макси-
малната – 750 000 евро.

По Мярка 3, която е третата, свързана със строителство - „Достъпност на 
културното наследство за обществеността”, прeдложенията  трябва да са с 
минимална стойност от 170 000 евро, а максималната да е до 750 000 евро. Бюдже-
тът й е в размер на 1 594 412 евро, а постъпилите идеи са 51. Общият брой на вне-
сените проекти по Норвежката програма, която ще разпредели 16 млн. евро, е 382.

Програмният оператор – Министерството на културата, започна оценката на 
постъпилите предложения. Тя трябва да приключи до три месеца, като проектите 
ще преминат през три етапа: административно съответствие, допустимост и 
оценка на качеството.

Програма БГ08 се съфинансира от Финансовия механизъм на Европейското ико-
номическо пространство. Интересен акцент е, че предложенията на публичните 
институции ще получат 100% от средствата. Неправителствените организации 
ще вземат до 95% , а всички останали – 85%.

Представяме ви някои от по-значимите обекти, с които общините кандидат-
стват по Мярка 1.

Летният театър е предло-

жението на Стара Загора

Цялостна реконструк-
ция на летния театър в 
парк „Митрополит Мето-
дий Кусев” (парк „Аязмо-
то”) и създаване на музей 
на открито е внесеното 
предложение от общи-
на Стара Загора. Проек-
тът е за 1 347 121 евро, 
близо до максималната 
разрешена стойност. 
Той включва обновяване 
на инфраструктурата и 
обособяване на изложбени 
пространства в амфитеа-
търа за популяризиране на 
културното наследство 
на Стара Загора и него-
вото опазване. Ще се по-
добри цялостният облик 
на заобикалящата среда 

в парка. Откритата сце-
на ще бъде ремонтирана 
и технически оборудвана 
за провеждане на различ-
ни културни изяви – фо-
тографски изложби, мул-
тимодални пърформънси, 
филмови прожекции и живи 
изпълнения на театрални, 
музикални и танцови спек-
такли. Предвижда се там 
да се организира ежегоден 
фестивал на експресивни-
те изкуства за опазване и 
осъвременяване на мест-
ното културно наслед-
ство.  

Първият внесен проект  

е за Небет тепе

Община Пловдив е била 
първата, която е внесла 
свой проект. Той е за кон-

сервация, реставрация, 
експониране и ревитали-
зация на археологическия 
комплекс Небет тепе. 
Наскоро списание „Форбс” 
нареди обекта на второ 

място сред 10-те най-
ценни забележителности 
в Източна Европа. 

Според кмета Иван То-
тев шансовете предложе-
нието да бъде одобрено се 
увеличават и от това, че 
със средства от Норвеж-
ката програма е завършен 
и първият етап от рекон-
струкцията на Римския 
стадион.

Проектът вече е полу-
чил морална подкрепа и от 
директора на Националния 
исторически музей проф. 
Божидар Димитров.  „Счи-
там, че държавата тряб-
ва да даде зелена светли-
на за тази идея. Подобни 
паметници и крепостни 
стени бяха възстановени 
в Пещера, Созопол, Бел-
чин и на други места из 
България и да ви кажа, че 
интересът на туристите 

към тях е огромен, а това 
неминуемо раздвижва и 
икономиката на даденото 
място”, каза той.

Наскоро бе открита 
гравюра на Пловдив от 

XV - XVI в.,  съхранява-
на във Ватикана. Освен 
че дава представа как е 
изглеждал градът през 
онези векове, от нея е ви-
дно, че на Небет тепе е 
имало 14-метрова кула и 
крепостни стени. Гравю-
рата е датирана около 
50 години по-рано от най-
старата известна до сега 
илюстрация на Пловдив от 
1533 г. 

Според Божидар Дими-
тров няма опасност от 
профанизиране на обекта 
именно защото има точ-
ни документални данни 
от XV - XVI в. за  облика 
на крепостта. По света 
има стандартизация при 
реставрирането и по този 
начин автентичността 
на оригинала ще бъде за-
пазена на 99%. 

Нужните средства за 

Небет тепе са около 3,9 
млн. лв., доста над допус-
тимите по програмата. 
Общината обаче има  одо-
брено с решение на Об-
щинския съвет финанси-
ране в размер на 1 млн. лв. 
Изпълнението на проекта 
ще превърне това знаково 
културно средище в една 
от най-големите турис-
тически атракции. Пред-
вижда се експониране на 
фрагменти от крепост-
ните стени, както и въз-
становяване на 14-метро-
вата кула, строителство 
на алеи с кътове за отдих 
и наблюдение за посети-
телите. 

Община Пловдив обаче 
не се задоволява само с 
този проект – тя е внесла 
пред финансовия механи-
зъм на ЕИП още два по дру-
гите две мерки – за дос-
тъпност на къща Клианти 
на стойност 670 хил. лв. и 
за дигитализация на кул-
турно-историческото на-
следство на Пловдив за 
около 1,5 млн. лв.

В кметството са до-
волни, че имат разрабо-
тени 39 проекта на стой-
ност над 220 млн. лв. Някои 
се изпълняват в момента 
и вървят по график, дру-
ги са завършени. „Всич-
ки идеи, с които община 
Пловдив е кандидатства-
ла пред европейските фон-
дове в програмния период 
2007 - 1014 г., са спечелени 
и са в различен етап на из-
пълнение“, коментира кме-
тът инж. Иван Тотев. 

Аква Калиде е стремежът 

на Бургас 

Както в. „Строител“ 
вече писа, Бургас разчи-
та на пари по Норвежката 
програма за Аква Калиде.

„Надяваме се да по-
лучим средства, за да се 
възстанови услугата на 

Летният театър на Стара Загора се намира в емблематичния за старозагорци парк „Аязмото” 

- паметник на парковото и градинското изкуство от национално значение. На територията му 

са още сградата на обсерваторията на БАН, параклис „Св. Теодор Тирон”. Особена атракция са 

зоопаркът, разположен на площ от 30 дка, и залата на смеха

Проектът за Небет тепе се ползва с подкрепата на проф. Божидар Димитров

Министър Петър Стоянович и  Карина Екорнес - първи секретар и заместник-ръководител на 

мисията на Кралство Норвегия в София, обещаха на 16 април в Националния археологически 

музей пълна прозрачност при избора на проекти. Вдясно е Стефан Георгиев, началник на отдел 

„Европейски програми и проекти”, който представи програмата

Министерството на културата 
обявява класацията до септември



ново кандидатства. Про-
ектът се нарича „Култур-
ното наследство на град 
Велико Търново във фокуса 
на европейското културно 
многообразие”.

Аварийните мерки, 
които ще бъдат предпри-
ети, ако местната власт 
спечели финансирането, 
започват с укрепване на 
основните зидове на обек-
та от запад. Трябва да бъ-
дат надзиждани и оста-
налите зидове, да бъдат 
възстановени пилоните 
до реалната им височина. 
Въз основа на запазените 
останки и изследванията, 
които археолозите са пра-
вили по време на разкопки, 
в Шишмановата баня ще 
бъде обновено полуцилин-
дричното покритие на се-
верното помещение. Ще 
бъде реконструиран по-
дът. Освен това ще има 
стена, която да защитава 
обекта от движението по 
близката улица, ще има и 
покривна конструкция. 

„Според плановете на 
общината всичко това ще 
бъде изпълнено за около 
година време и Шишмано-
вата баня ще бъде готова 
за посещения през сеп-
тември 2015 г.“, обяснява 
Мариела Цонева, експерт 
по европроекти в админи-
страцията.

Шишмановата баня е 
паметник на културата с 
национално значение. На-
мира се в Асеновата маха-
ла между двете църкви „Ус-
пение Богородично” и „Св. 
св. Петър и Павел”. Тя е 
една от малкото запазени 
подобни сгради в България. 
Не е ясно защо е нарече-
на Шишманова, но според 
историците най-вероят-
но защото е останала 
от времето на последния 
български владетел преди 
падането на Търново под 
османско робство. 

Първият проект за 
реставрацията и експо-
нирането й е от 1983 г. на 
тогавашния Национален 

институт за опазване на 
паметниците на култура-
та. След това през 2000 г. 
и арх. Донка Колева прави 
разработка, но и двете 
остават нереализирани. 

Дупница иска 1,5 млн. евро 

за средновековна крепост

Изграждане на късно-
античната и средновеков-
на крепост Кулата, кон-
сервация и реставрация 
на експонатите, както и 
рехабилитация на пътя до 
там предвижда проектът 
на Дупница. Сумата е 1,5 
млн. евро. Общината има 
изготвен технически про-
ект, който вече е одобрен 
от Министерството на 
културата. Той носи име-
то „Непознатата Дупни-
ца” и е на стойност около 
6 млн. лв., дело на арх. Юли 
Фърков, автор и на проек-
та „Цари Мали град“

Радомир - музей за стари 

занаяти, Павликени – древ-

на керамична пещ

С музей и работилница 
за стари занаяти канди-
датства Радомир. Разра-
ботката цели да съживи 
всички познати занаяти в 
общината, като използва 
добрите практики на Ис-
ландия и Норвегия. 

Павликени пък иска 
750 000 евро за парково 
осветление и водопровод 
към Археологическия кера-
мичен център, където се 
предвиждат консервация 
на пещите и изграждане 
на зала за посетители. 
Общината е разработила 
проекта  съвместно с Ис-
торическия факултет на 
ВТУ, съобщи кметът инж. 
Емануил Манолов. Пред-
варителното проучване 
трябва да стартира на 
18 август, като за него 
от общинския бюджет 
са заделени 7500 лева. 
„Целта е да възстановим 
интереса към керамичния 
център, който от смър-
тта на Богдан Султов 
преди 30 години е консер-
виран. В същото време 
се знае, че там има още 
една вила и некропол. На-
дяваме се студентите да 
попаднат на интересни 
находки”, коментира инж. 
Манолов. 
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банята, да се поднови 
достъпът на хората с ув-
реждания. Сумата, която 
ни е нужна, е 1 800 000 лв.”,  
заяви кметът на Бургас 
Димитър Николов. 

Обектът е много го-
лям и включва различни 
видове дейности. В момен-
та се изпълнява вторият 
етап от реконструкцията 
на банята на Сюлейман 
Великолепни. В следващия, 
който е част от внесе-
ния проект, ще се строи 
музей. Ще се изгради въз-
становка на римска баня, 
която ще се ползва като 
такава срещу заплащане 
от туристите. Над нея 
ще бъдат експонирани ар-
тефактите, намерени на 
обекта. 

По време на разкопки-
те е започнато разкрива-
нето на параклис, трябва 
да бъде продължена рабо-
тата и по него, за да бъде 
достъпен за посещения 
от следващия сезон.

Туристите, които оти-
ват да разгледат банята 
на султана, ще минават 
по стъклен подход, под 
който ще се виждат от-
критите досега римски 
терми. По този начин ще 
бъдат показани различни-

те културни пластове. 

Враца е с  

най-иновативната идея

Два са проектите на 
Враца. По Мярка 1 „Рес-
тавриране, обновяване и 
опазване на културното 
наследство” предложе-
нието е за изграждане на 
център по експериментал-
на археология на терито-
рията на ранно неолитен 
обект край с. Оходен. Ос-
новната му цел е да насър-
чи културното многообра-
зие чрез предприемане на 
мерки по социализация и 
опазване на археологиче-

ския обект „Ранно неолит-
но селище Оходен“ като 
предпоставка за устой-
чив икономически растеж 
на региона.

Сред ключовите дей-
ности са обособяване 
на музей на открито със 
застроена площ от 1276 
кв. м, изграждане на база 
за обслужване и инфор-
мационно обезпечаване. 
Ще се построят копия на 
ранно неолитно жилище, 
занаятчийска работил-
ница, гостилница. Ще се 
направят експозиционни 
пътеки, алеи, ограда.

Бюджетът на проекта 
е 806 710 лв. и предста-
влява 100% безвъзмездна 
финансова помощ, като 
срокът за изпълнение не 
е посочен. Общината кан-
дидатства и по Мярка 3 
с проекта „Улесняване на 
достъпността до Регио-
нален исторически музей 
(РИМ) – Враца, чрез по-
добряване на средата за 
експониране”.  Основните 
дейности по него са дос-
тавка на оборудване за 
подобряване на средата за 
експониране в Регионален 
музей – Враца, изграждане 
на интерактивна систе-
ма за виртуална разхода 

в РИМ – Враца, и разра-
ботване на Стратегия за 
съхранение и популяризи-
ране на културно наслед-
ство на територията на 
общината. Предвиденият 
бюджет е 687 221 лв. 

Благоевград залага  

на дигитален център и 

обсерватория 

Община Благоевград е 
кандидатствала с проект 
за изграждане на дигита-
лен център, в който ще 
бъде събрана цялата ин-
формация за недвижимото 
културно и историческо 
наследство в района. В 

него ще бъдат съхранени 
данни за картини, експози-
ции, изложби и други. Той 
ще бъде част от Регио-
нален исторически музей 
Благоевград, където всеки 
посетител по атрактивен 
начин може да се запознае 
с любопитна информация. 

Строителство на об-
серватория в парк „Ловен 
дом” е другият интересен 
проект в областния цен-
тър на Пиринско. 

Търново се бори за 400 хил. 

евро за Шишмановата баня

М а л ко  п о в е ч е  о т 
389 000 евро ще струва 
реконструкцията и социа-
лизацията на Шишманова-
та баня според проекта, с 
който община Велико Тър-

В парка над Благоевград може да израсте цяла обсерватория, ако общинският проект бъде 

одобрен

Бургас се нуждае от 1,8 млн. лв., за да разгърне проекта „Аква Калиде“. „Надяваме се да получим средства, за да се възстанови 

услугата на банята, да се поднови достъпът на хората с увреждания“, заяви наскоро кметът Димитър Николов

Център по експериментална археология на територията на раннонеолитен обект край 

с. Оходен ще добави към активите си музеят на Враца, ако бъде одобрен общинският проект Шишмановата баня отдавна е за ремонт
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Цветелина Йорданова, 
проектант

Липсата на историче-
ско развитие на градин-
ско-парковото изкуство 
през годините на осман-
ско робство е основна 
причина за недостига на 
ясно изразени стилови 
характеристики и съз-
даването на еклектични 
модели в дворцовите пар-
кове, изградени в България 
в края на XIX и началото 
на XX в. В тези години Ев-
ропа вече е изживяла своя 
еволюционен път във фор-
мирането им. В Италия 
преди столетия са създа-
дени шедьоврите на Рене-
санса, Франция има свои-
те образци на класицизма, 
Германия – на барока, а в 
Англия са утвърдени мо-
делите на Кент, Браун и 
Рептън в модерните пей-
зажни паркове.

Първият дворцов парк

Изграден е на 8 км се-
вероизточно от Варна и 
днес заема площ от над 
900 дка. Идеята за офор-
мянето на лятна резиден-
ция на първия български 
княз – Александър Батен-
берг, възниква при посе-
щението на владетеля в 
морската ни столица през 
лятото на 1880 г. и прес-
пиването му в манастира 
„Св. Димитър”, разположен 
в близост до морския бряг. 
За създаването му е пока-
нен видният австрийски 
архитект Виктор Румпел-
майер. Това поставя нача-
лото на изграждането на 
първия царски комплекс в 
следосвобожденска Бъл-
гария.

На 16 август 1882 г. 
започва строежът на дво-
реца Сандрово (по умали-
телното име на княза на 
италиански Sandro). Това 
име резиденцията запазва 
до 1893 г., когато княгиня 
Мария Луиза Бурбон-Парм-
ска я преименува на Евкси-
ноград. 

Да проектира парка 
през 1884 г. е поканен пей-
зажистът Едуард Пецолд, 
който лично посещава 
страната, за да се запоз-
нае с местните условия. 

Сложната политическа 
обстановка води до аб-
дикация на Батенберг, с 
което спира и проектът.

През 1887 г. е избран 
нов княз – Фердинанд I. 
С него започва една нова 
епоха, в която изостана-
лата с векове България 
ще се превърне в модерна 
за времето си, бързо раз-
виваща се държава. Ще 
се изградят множество 
градски градини, общест-
вени сгради, транспорт-
ни комуникации, електри-
чески централи и др. По 
времето на Фердинанд 
се създават или дообога-
тяват и развиват множе-
ство резиденции и зелени-
те площи към тях. Такива 
са дворецът в София, Евк-
синоград, Врана, Царска 
Бистрица,  Ситняково, 
Кричим. 

С най-голяма значи-
мост за утвърждаването 
и развитието на градин-
ско-парковото изкуство 
у нас са обектите към 
Евксиноград, Врана и Кри-
чим. От една страна, те 
са отговор на конюнк-
турните изисквания и 
стремежа към достигане 
на представителност на 
европейско ниво и приоб-
щаване към европейската 
култура, но от друга, са 
отражение на личността 
на новия княз.

Фердинанд е сложна 
и противоречива в поли-

тически план фигура, но 
е амбициозен и с подчер-
тан вкус към новостите и 
лукса. Това оказва влияние 
не само на облика на стра-
ната, но и на създадени-
те от него резиденции. 
Богатите му познания в 
област та на орнитологи-
ята, ентомологията и бо-
таниката сериозно влия-
ят на всичко, създадено по 
това време.

В опита си да създаде 
един нов, уникален за Бъл-
гария парк, с богата, дори 
колекционерска сбирка 
от растения, с разкошни 
архитектурни елементи 
и пространства и с духа 
на европейските тради-
ции той не се поколебава 
да ангажира един от най-
добрите за онова време 
архитект-пейзажисти 

– Едуард Андре, който да 
довърши оформлението 
на пространството към 
Евксиноград. В България 
с пряката работа се зае-
мат Анри Мартине, Мори-
зе и немският архитект 
Леерс. За постигане на 
желания от княза резул-
тат не се пестят сред-
ства. Освен оборудване 
и мебели от чужбина се 
вкарват и скъпи екзотич-
ни растения – през 1890 г. 
„цял параход с палми“ от 
Франция (2), които заги-
ват още първата зима. 
Този скъпоструващ неус-
пех не спира ентусиазма 
на Фердинанд. Изградени 
са оранжерии и отново 
са внесени растения от 
Франция, Унгария, Италия 
и др., като разнообразие-
то достига над 300 вида 

дървета и храсти, вклю-
чително средиземномор-
ски, тропични, американ-
ски и азиатски видове. 

Още в първите годи-
ни на XX в., около 1905 г., 
паркът е електрифициран. 
Изградена е и поливна сис-
тема.

В опита да се подра-
жава на чуждите рези-
денции се създава пред-
ставително партерно 
пространство с геомет-
рично решение по приме-
ра на френските градини, 
а останалата част е ре-
шена в модерния англий-
ски стил. Тази комбина-
ция обаче ни най-малко 
не намалява естетиката 
на комплекса. Създава се 
хармонична връзка между 
архитектурните обеми 
(дворец, оранжерии и др.) 

и околното пространство, 
включвайки всички еле-
менти в една обща дина-
мична картина, рамката 
на която на места се раз-
чупва, отваряйки панорам-
ни гледки към морската 
шир. Паркът е обогатен 
от архитектурни еле-
менти, пластики и водни 
площи, макар и малко на 
брой. Сред тях се откро-
яват водното огледало с 
отразяващата се в него 
фигура на бог Нептун и 
обграждащите го амури, 
вграденият в подпорна-
та стена във френска-
та градина фронтон от 
замъка Сен Клу, в който 
се е състояло бракосъче-
танието на родителите 
на Фердинанд, железният 
мост с майсторски изра-
ботените си перила. Не 

по-малко изящни са и осве-
тителните тела, излети 
от чугун, носещи орнамен-
ти, отразяващи статута 
на собственика (стълба 
на осветителното тяло 
завършва с богато орна-
ментирана корона, а под 
захващането на носещия 
осветителното тяло еле-
мент е разположен герб). 
Те са били разположени 
при розариума, музикал-
ния павилион, пергола на 
Андре, беседки и др.

Различните харак -
теристики и  функции 
на дворците и зелените 
пространства около тях 
предопределят и разли-
ките в планировъчните 
решения.

На 11 км от София

Вторият дворцов парк 
- „Врана“, разположен на 
11 км от София, за раз-
лика от представител-
ния характер на Евксино-
град носи облика на парк 
за почивка и бягство от 
натоварения обществен 
живот. Затова е логич-
но, че той почти напълно 
отрича господстващите 
геометрични решения в 
класическите градини и 
се явява като проява на 
модерния пейзажен стил. 
Паркът не изневерява на 
характера на своя соб-
ственик, като и в него се 
залага на голямото бота-
ническо разнообразие. По 
времето на Фердинанд и 
сина му Борис под вещото 
ръководство на Йохан Ке-
лерер се изграждат мно-
жество алпинеуми, с чие-
то видово разнообразие в 
Европа могат да се конку-
рират само ботанически 
градини като Берлинска-
та и Лондонската. В оран-
жерията на комплекса се 
отглеждат и множество 
екзотични растения. 

Д не с  с т опан с т в о 
„ Вр ан а ”  з а ем а  б ли з о 
1200 дка, над 800 дка от 
които са паркови площи. 

Паркът „Кричим”

Последен от групата 
дворцови паркове, създа-
де през епохата на Фер-
динанд, е „Кричим”. Той е 
разположен на 20 км за-
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падно от Пловдив и заема 
260 дка.

Създаден като ловен 
парк, изцяло е подчинен на 
художествена свобода и 
подчертаване на същест-
вуващите дадености, 
една от които са веков-
ните дъбове. Те служат за 
опорна точка, около която 
се оформят свободните 
пространства, очертани 
от плавни алеи. Като ос-
новен скелетообразуващ 
елемент са горските дър-
весни видове. Само като 
акценти в композицията 
се изявяват редки екзо-
тични растения, внесени 
през различни периоди. В 
парка има над 350 вида от 
цял свят.

Постоянното разширя-
ване, обогатяване, наема-
не на нови специалисти и 
изпращането на българи 
на обучение в чужбина са 
само щрих към общата 
картина, показваща от-
ношението на Фердинанд 
към дворцовите паркове. 
По думите на д-р Иван Бу-
реш: „За разхубавяването 
на Евксиноградския парк 
работиха под директива-
та на Техни Величества 
няколко отлични гради-
нари. Видният француски 
инженер-пейзажист Мар-
тине, който бе извикан 
специално от Версайл, за 
да изработи плановете 
на парка, бе последван по-
късно от отличните гра-
динари: французите проф. 
Жюл Лошо и Жан Моризе, 
от чехите Антон Краус и 
Йозеф Крехан, а в последно 
време от свършилия гради-
нарско училище във Фран-
ция Георги Шипаров, който 
с голямо трудолюбие про-
дължи работата на свои-
те предшественици. … В 
последно време, от 1922 
г. насам, особено много 
допринесе в това направ-
ление днешният директор 
на Евксиноградското име-
ние Неделчо Мумджиев. 
При помощта на главния 
градинар Г. Шипаров и ло-
заря Леонид Лукианов той 
създаде едно модерно об-
заведено стопанство, кое-
то надали има свое равно 
на Балканския полуостров“ 
(2). През 30-те години на 
миналия век се разширява 
и се създава Английската 
градина, дело на Карл Зи-
бенхюнер.

За изграждането и 
развитието на парк „Вра-
на” съществено влияние 
оказват Жул Лошо, Антон 
Краус, Йохан Келерер, Йо-
зеф Цоликофер, Вилхелм 
Шахт и др.

В Кричим първоначал-
но с преустройството се 
заемат българите Илия 
Павлов и Илия Мавров, по-
късно е поканен и Август 
Якиш, през 1915 г. започ-
ва голямо разширение под 
ръководството на Антон 
Краус и Йохан Келерер.

Втората световна 
война и последвалата 
смяна на политическата 
система се отразяват 
неблагоприятно върху 
дворцовите комплекси. 

Липсата на поддръжка 
или ограничената така-
ва води до влошаване на 
здравословното състоя-
ние на растителността 
и дори до загуба на цен-
ни видове. Изгонването 
на специалистите, из-
граждали и поддържали 
в продължение на дълги 
години пространствата, 
допълнително утежнява 
състоянието им. Губи се 
ценна информация не само 
за видовия състав, но и за 

начина на отглеждане и 
размножаване на много 
декоративни растения. 
Най-критично това се от-
разява върху алпинеумите, 
орхидеите, луковичните, 
водните лилии и др.

В днешно време

Едва през 50-те и 60-
те години на XX в. за-
почва възстановяване на 
резиденциите и зелените 
площи към тях. За парк 
„Кричим” това обаче е па-
губно. Той е разширен с 
200 дка, но опитът да се 
направи представително 
пространство пред дво-
реца води до унищожаване 
на оформената пейзажно 
решена композиция и съз-
даването на една строго 
геометрична, лишена от 
връзка с планировка, в 
която основен компози-
ционен елемент са цвет-
ните партери. Тази дис-
хармония между околната 
природна среда и сложна-
та композиция нарушава 
баланса, съществуващ в 
предхождащото пейзаж-
но решение, и значително 
намалява декоративно-
естетическите качест-
ва на парка. През 70-те 
години е направена рекон-
струкция с цел възста-
новяване на пейзажното 
решение. 

В другите два дворцо-
ви парка също се правят 
промени. В парк „Евксино-
град” на мястото на мана-
стира „Св. Димитър“ през 
50-те години на XX в. се 
изгражда хотел „Тунела“, 
по-късно са построени и 
вилите „Магнолия“, „Чи-
нар“, „Кедър“. Изградени 
са и спортен център, ме-
дицински комплекс, множе-

ство бунгала, сред които 
най-значимо е Слънчево-
то, и др.

Като цяло обаче ком-
позицията в комплекса е 
запазена, а новите сгради 
са умело вписани в околно-
то пространство, което 
е дообогатено с нова рас-
тителност. 

Във „Врана” промените  

са незначителни 

Изградените след Ос-

вобождението дворцови 
паркове в България са ре-
зонно отражение на пей-
зажизма в края на XIX в. в 
Европа и еднозначно до-
казателство за стреме-
жа на княз Фердинанд I да 
интегрира България към 
европейската култура и 
изкуство. В търсене на 
лукса, от една страна, и 
като паралел към бога-
тите познания на княза 
по ботаника и естестве-
ни науки тези обекти се 
превръщат в едни ета-
лони на градинско-пар-
ковото изкуство. В тях 
се съчетават високото 
художествено майстор-
ство на европейските 
пейзажисти и ботани-
ческото разно образие. 
Малко паркове в Европа 
в началото на XX в. са 
можели да се похвалят с 
такива богати колекцио-
нерски сбирки на алпий-

ска (високопланинска), 
екзотична, средиземно-
морска, крайводна и во-
дна растителност. За 
отглеждането и размно-
жаването на тези видове 
са изградени множество 
оранжерии, парници, от-
крити и закрити лехи, 
наети са специалисти 
от България и чужбина. 
За събирането на ви-
сокопланинските видо-
ве са проведени редица 
експедиции с участието 
на учени, в много от тях 
участвали и представи-
тели на царското семей-
ство. 

Парковете постоянно 
се обогатяват и разви-
ват, внасят се растения 
от Европа, Азия и Амери-
ка. Голямо богатство на 
видове и сортове се на-
блюдава и при цветята. 
Поддръжката е съпрово-
дена от етикетиране и 

обозначаване на отдел-
ните видове по примера 
на ботаническите гра-
дини, следи се и разви-
тието и състоянието на 
ценните видове. Всичко 
това, както и сериозни-
те финансови инвести-
ции са причина за дос-
тигане на високо ниво на 
изграденост и развитие 
на тези пространства. 
Еднозначно, след края на 
монархията парковото 
изкуство и сродните на-
уки западат до степен, 
сравнима с началото на 
XX в. Въпреки масовото 
строителство на гра-
дини по време на социа-
лизма през този период 
не можем да говорим за 
развитие на парковото 
изкуство, а в най-новата 
история на съвременна 
демократична България 
трудно можем да говорим 
и за изграждане.
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ПРСР е почти единственият шанс за спасяване на религиозните домове от разрухата

Елица Илчева

190 проекта за ремонт 
и реконструкция на църк-
ви са одобрени за финан-
сиране от Държавен фонд 
„Земеделие“ в отминалия 
програмен период. Те са 
на обща стойност 71,1 
млн. лв. и са по линия на 
Програмата за развитие 
на селските райони. Тази 
седмица в Брюксел вле-
зе проектът на новата 
ПРСР за периода от 2014 
- 2020 г. Само няколко дни 
по-рано от Светия синод 
поставиха пред земедел-
ския министър Димитър 
Греков, изпълнителния ди-
ректор на фонда Мирослав 
Николов и депутати от 
комисията по вероизпо-
веданията редица изиск-
вания за новия програмен 
период.

Само 5,5% от новата ПРСР 

са за храмове 

Служителите на църк-
вата са недоволни от фа-
кта, че в новата програ-
ма вместо заложените в 
предходния период 17% от 
средствата по общински-
те мерки, по които са до-
пустими реставрациите 
на религиозни здания, сега 
процентите са едва 5,5. 
„Това е в пъти по-малко и 
е само 35 млн. евро, които 
ще свършат още първата 
година и ще стигнат за 
не повече от 15 обекта“, 
изрази притеснението си 
отец Никанор от Гигин-
ския манастир. Според 
ДФЗ обаче парите са за 
12 пъти повече сгради. 

Митрополитите по-
ставят и  множество 
въпроси, свързани с кон-
кретни казуси. Те са не-
доволни от изискването 
в продължение на 5 години 
ремонтираният храм да 
има сключена застрахов-
ка срещу пожар, природни 
бедствия и други, за да не 
се налага връщане на пари 
по проекта.

Липсата на нотариал-
ни актове също пречи на 
църкви да получават ев-
рофинансиране. Проблем 
е и статутът на някои 

местни или национални 
паметници на културата. 
Според Видинския митро-
полит Дометиан е нало-
жително да се облекчат 
процедурите,  като хра-
мовете – паметници на 
културата, да работят 
директно с Националния 
институт за недвижимо 
културно наследство. Той 
предупреждава и за друго – 
в момента има 13 започна-
ти реставрации на църкви, 
които са спечелили проек-
ти в условния прием, но 
все още не се знае дали ще 
бъдат одобрени. 2 дори са 
завършени, но като нищо 
няма да има кой да плати 
на строителите.

Великотърновският 
митрополит Григорий се 
оплака, че в 24-те общи-
ни в епархията му има 20 
манастира и 70% от тях 
не са допустими по ПРСР, 
защото са в по-големите 
населени места. От 264 
общини в България 231 
са класифицирани като 
селски – това са 88% от 
територията на Бълга-
рия и 42% от населението 
й, контрират от фонда. 
Оттам успокояват, че в 
следващите 7 години за 
молитвените домове в 
големите населени места 
може да се кандидатства 

по Оперативна програма 
„Региони в растеж“.

Архимандрит Антим 
пък предлага ДФЗ да пла-
ща директно на изпъл-
нителите, защото цър-
ковните настоятелства 
не притежават свободен 
паричен ресурс, който да 
ползват, а стопанисва-
щите храмове да могат 
да сменят изпълнителите 
само с анекс, когато не са 
доволни от работата им.

Емил Милов, директор 
на Дирекция „Вероизпо-
ведания“, припомни, че за 
църкви, за които държа-
вата е дала и един лев 
субсидия, не може да се 
кандидатства за проекти 
в Европа. По правилата на 
ДФЗ пари се дават за ре-
монти в населени места с 
между 500 и 5000 души. Си-
нодът настоява критери-
ите по мярката за обновя-
ване на храмове да бъдат 
променени така, че и най-
малките населени места 
да получат финансиране. 
В противен случай няма 
кой да спаси от разрухата 
паметници на културата с 
уникална архитектура.

Това се случва с църк-
ва, оставена да се срути, 
защото в селото, в което 
се намира, живеят само 
28 души. Липсва и ста-
тистика за възрастта 
на храмовете, които се 
ремонтират, но сред тях 
има и такива от началото 
на XIX век.

Очакванията за новия 

период

От МЗХ изразяват уве-
реност, че до септември 
ще има окончателен вари-
ант на новата програма. 
До януари 2015 г. наред-
бите по отделните мерки 
трябва да бъдат готови 
и заедно с това да бъдат 
пуснати и заповедите за 
прием на проекти.

И до сега ДФЗ не из-

• Да се запазят 17% от средствата на ПРСР за 
ремонти на храмове.

• Мярката да е самостоятелна, а не в общините.
• Документите за храмове, които са паметници 

на културата, да не минават през общинските служ-
би „Земеделие“. 

• Фондът да плаща директно на строителите.
• Свещениците да могат да сменят изпълнители 

само с анекс.

бираше храмовете за 
участие, а само одобря-
ваше подадените от тях 
проекти, като право на 
средства имат всички ре-
лигиозни здания – джамии, 
синагоги, католически 
църкви, т.н. Те трябва да 
отговарят на условията 
в наредбата и могат да 
кандидатстват и получат 
одобрение за проекти-
те си за реконструкция. 
Факт е обаче, че през из-
миналите 7 години сред 
най-активните бенефи-
циенти е била православ-
ната църква. И това не е 
случайно – католическите 
например имат проблеми 
със собствеността, а мю-
сюлманите не изработват 
достатъчно проекти. 

И в новия програмен 
период остава изискване-
то кандидатите с предло-

жения за реконструкция и 
ремонт на сгради да имат 
седалище на територията 
на община в селски район. 

Няма нови условия за 
видовете строително-
монтажни работи. Те са 
за естетизиране на зда-
ния и прилежащите им 
пространства, например 
смяна на дограма, боядис-
ване, озеленяване и други 
дейности. Може да се ре-
монтират камбанарии, да 
се поставят чешми в дво-
ровете, да се направи рес-
таврация и консервация, 

както и реконструкция на 
интериора на храмовете.

Б е н е ф и ц и е н т и т е 
трябва да оползотворят 
инвестицията в рамките 
на две години и половина, 
или 30 месеца.

Помощта остава в 
размер до 100% от одобре-
ните и реално извършени 
от ползвателя разходи, 
от които 80% се осигу-
ряват от Европейския зе-
меделски фонд за разви-
тие на селските райони  
(ЕЗФРСР), а 20% – от дър-
жавния бюджет.

Докато у нас коментираме как да 
кърпим малки църкви и порутени хра-
мове, в съседните страни са факт ог-
ромните строежи на култови сгради. 
Експерти обясняват грандоманията 
като край на една фаза, която започва 
с пропадането на атеистичната стара 
система и завършва с укрепването на 
религиозното и етническо самосъзна-
ние. 

Сред рекордите са недовършеният 
храм на Сръбската православна църк-
ва „Свети Сава“ в Белград и храмът 
„Възкресение Христово“ в столицата 
на Черна гора, който също така е на 
Сръбската православна църква (СПЦ). 

Вторият е осветен миналата го-
дина след 20-годишно изграждане. Раз-
положен на площ от 2800 кв. м, струва 
6,5 млн. евро, похарчени за златни укра-
шения и позлатяване, 17 камбани, сред 
които е и най-тежката от 11 т, и най-
големият абажур от 1200 кг в Европа. 

В столицата на Сърбия обаче де-
сетилетие вече не може напълно да 
се завърши големият храм, наречен на 
основоположника на СПЦ Свети Сава. 

Милиони евро са похарчени, за да се из-
гради значителна част от този обект, 
който със своите особености ще бъде 
не само най-голямата църква на Балка-
ните, но по своята площ и обхват ще е 
номер едно и в света. 

Тя има повърхност от 3500 кв. м и 
може да приеме десет хиляди вярващи. 
Куполът е тежък 4000 т, бил е направен 
на земята, а след това издигнат нагоре, 
висок е 70 м, а кръстът на него е 12 м. 
Все още не са завършени работите по 
вътрешната декорация, за която ще 
бъдат необходими също така милиони 
евро. 

И в Битоля има образец на грандо-
манското строителство на религиозни 
сгради. Според архитектурния план Бо-
жата обител там трябва да бъде една 
от най-големите в Македония и на Бал-
каните с камбанария от 80 м и среден 
купол от 55 м. 

В Струмица, когато бъде завършен 
строежът, новият храм, посветен на 
Успението на пресвета Богородица, ще 
бъде висок 53 м, а неговата камбанария 
ще бъде по-висока с още 7 м повече. 

19 проекта по мярка „Обновяване и развитие на населени 

места“ по програма „Развитие на селските райони 2007 - 

2013 г.“  са подадени през миналата година от Ловчанска 

митрополия

„Св. великомъченик Георги”  в с. Долна Градешница, Кресна, е 

обновена с пари от програмата за селските райони.  Общо 

седем църкви и един манастир в общината са получили 

субсидии в размер на 2 178 812 лв. по мярка 322 „Обновяване и 

развитие на населените места”

Снимка авторът
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Мартин Славчев

В началото на юли група от 
15 служители - доброволци на 
„Винербергер” ЕООД от общо 11 
държави, се включиха в изграж-
дането на следващата къща от 
социалния проект на „Хабитат 
България” в Костинброд. Групата 
работи на строителната пло-
щадка общо два дни. Престоят 
им в Костинброд се съчета и 
с провеждането на междуна-
родно обучение по програмата  
Ready4Excellence на „Винербер-
гер”. Тя подготвя участниците 
за ключови позиции в компа-
нията. 

През изминалата година „Ха-
битат България” започна стро-
ежа на 4 къщи в Костинброд, 
предназначени за семейства с 
деца, които имат ниски доходи. 
„Винербергер” и дъщерните й 
дружества „Тондах” и „Пайплайф” 
подкрепиха проекта с предоста-
вянето на керамични блокове за 
стените, керемиди и ВиК инста-
лации за изграждането на тези 
къщи. Освен това групата на 
„Винербергер” осигури и финан-
сова и професионална подкре-
па, като например обучение за 
зидарските дейности и добро-
волен труд от служителите на 
компанията.

С използването на енергийно 
ефективните строителни  ма-
териали на „Винербергер” семей-
ствата, които ще се нанесат в 
къщите, могат да спестяват от 
комунални разходи всяка година. 
Едно от основните изисквания 
към бенефициентите е да взи-
мат активно участие в изграж-
дането на техните бъдещи до-
мове. Те ще се изплащат в срок 
до 20 години на равни месечни 
вноски на база себестойност, 
без оскъпяване, само с инфла-
ционна корекция за периода. 
Всяка от къщите е с близо 96 м2 
жилищна площ.

„Сътрудничеството ни с 
„Хабитат България” премина на 
по-високо еволюционно стъпало. 
Докато през изминалите две 
години можехме да говорим за 
дарения под формата на стро-
ителни материали, днес сме 
радостни да допринесем и със 
своята експертиза, познания и 
работна сила. Групата, която 
е тук, се състои от хора с ог-
ромен потенциал и лична анга-
жираност към проекта”, каза 
Герхард Кох, мениджър „Корпора-
тивно устойчиво развитие” към 
„Винербергер”.

„Имаме две програми, по кои-
то работим във връзка с поли-
тиката на фирмата за корпора-
тивна социална отговорност. 
Първата е насочена към сту-
денти по архитектура и раз-
лични инженерни специалности, 
които получават стипендии за 
провеждането на курс по устой-
чиво строителство. Другият 
проект е именно нашата съв-
местна инициатива с „Хабитат 
България”, която има за цел до 
2015 г. да бъдат построени око-
ло 150 къщи за семейства в нуж-
да. До момента са завършени 60 

домове. По този проект сме се 
фокусирали основно върху две 
държави – България и Румъния.  
Сред сградите освен жилищни 
има също и такива с друго пред-
назначение – например първият 
хоспис за деца в Букурещ или 
защитено жилище за хора с фи-
зически увреждания в Румъния. 
Допълнително през 2014 г. около 
100 семейства в двете страни 
ще се сдобият със скромни, но 
прилични жилища“, допълни Кох. 
По думите му у нас ще се по-
строят 15 къщи за три години, 

като към днешна дата са гото-
ви две в Костинброд. Въпреки че 
проектът в Костинброд пред-
вижда само 4 къщи, той дава 
възможност на фондацията 
„Подслон за човечеството” да 
подчертае нуждата от достой-
ни условия за живот. 

„В момента работим по удъл-
жаването на договора по този 
проект, като имаме желание да 
го разширим и той да достигне 
и до други страни”, обясни той. 

„Желанието ни е чрез спо-
деляне на работещи социални 

практики в други страни в Ев-
ропа за в бъдеще да създадем 
такъв тип политика и в Бълга-
рия. Разбира се, нямаме наме-
рение да заменяме жилищното 
строителство от пазарен на 
социален принцип. Но смятаме, 
че има място и за двата вида”, 
каза Атанас Буглов, управител 
на „Винербергер” ЕООД. 

През 2012 г. компанията,  коя-
то е водещ доставчик на реше-
ния от керамични строителни 
материали в световен мащаб, и 
международната фондация „Под-
слон за човечеството” (Habitat 
for Humanity International) – лидер 
в решаването на въпроси за жи-
лищната бедност, подписаха 
тригодишно споразумение за 
партньорство с цел подпомагане 
на семейства в нужда.

Партньорството е много-
функционално сътрудничество, 
което включва както финансова 
помощ, така и експертна и про-
фесионална подкрепа под фор-
мата на доброволно отделено 
време от служители на „Винер-

бергер”. Целта е да се осигури 
правилното използване на про-
дуктите в проектираните от 
фондацията домове. 

Първите две къщи в Костин-
брод бяха завършени и предос-
тавени на семействата през 
октомври 2013 г. след нацио-
налния жилищен форум, органи-
зиран от „Хабитат България” и 
Групата „Винербергер”. На него 
се подчерта необходимостта 
от ефективно сътрудничество 
между местната власт, бизнеса 
и нестопанските организации за 
подсигуряването на жилища за 
хора в неравностойно положение. 

„Резултатите и енту си аз-
мът, както и отдадеността 
на всички участници показват, 

че партньорството е взаимно 
изгодно и за двете страни. В 
трудните икономически време-
на работа като тази има голям 
потенциал, за да допринесе за 
значителното намаляване на 
бездомните по света. И ние не 
можем да го направим сами, а 
се нуждаем от партньори като 
„Винербергер”, каза Грег Фос-
тър, вицепрезидент на Habitat 
for Humanity за Европа, Близкия 
изток и Африка. 

„Реализирането на проекта 
в Костинброд е живото дока-
зателство, че с подкрепата на 
бизнеса и десетките групи до-
броволци е напълно възможно 
да се строят достъпни жилища 
като тези”, сподели Минчо Бе-
нов - национален директор фон-
дацията. 

Организацията и Групата 
„Винербергер” продължават да 
търсят начини за разширяване 
на сътрудничеството си и оси-
гуряване на повече подкрепа за 
семействата с ниски доходи по 
света. 

Служители - доброволци от 11 държави, се включиха 
в строителството на къща в Костинброд

15 служители - доброволци на „Винербергер” от 11 държави, се включиха  

в изграждането на следващата къща от социалния проект в Костинброд

Управителят на „Винербергер” ЕООД Атанас Буглов и търговският 

директор на компанията инж. Цанко Миланов също се включиха в работата

Това семейство съвсем скоро ще се нанесе в чисто новото си жилище

„Докато през изминалите 

две години можехме да 

говорим за дарения под 

формата на строителни 

материали, сега сме 

радостни да допринесем 

и със своята експертиза, 

познания и работна 

сила”, каза Герхард Кох, 

мениджър „Корпоративно 

устойчиво развитие” към 

„Винербергер”

„Реализирането на проекта 

е живото доказателство, че 

с подкрепата на бизнеса и 

десетките групи доброволци е 

напълно възможно да се строят 

достъпни жилища като тези”, 

сподели Минчо Бенов - национален 

директор на „Хабитат България”

Снимки Денис Бучел



28 СТРОИТЕЛ ЗАКОНЪТ петък, 4 юли 2014

Ренета Николова

Г-н Танев, народните пред-

ставители приеха окончателно 

промени в Закона за кадастъра 

и имотния регистър (ЗКИР). 

Вие бяхте член на работната 

група, която ги изготви. Какви 

са най-важните моменти?

Измененията са първата 
решителна стъпка към създа-
ването на работещ Имотен ре-
гистър у нас. Те засягат изгот-
вянето на т.нар. предварителни 
партиди в ЗКИР, които досега 
бяха продукт на една според 
мен грешна концепция. Предва-
рителната партида трябваше 
да е досие на имота, без да има 
сделка, с което служебно се из-
дирва правото на собственост, 
както се извършва в страни (из-
вън Европа), където няма изоб-
що никакво вписване. България 
има история в заснемането и в 
описанието на правата върху 
имотите, терените, сградите. 
Първият Закон за кадастъра е 
от 1908 г., а вписването е абсо-
лютно задължително от 1927 г.  
Страната ни има традиция при 
обявяване, регистриране на ак-
товете, които носят в себе си 
правото на собственост. 

Същевременно обаче предва-
рителни партиди не съществу-
ват никъде в Европа, някъде (в 
Германия) има предварително 
записване, но то е нещо различ-
но – запазва се номер за бъдеща 
сделка. И не случайно в страна-
та ни за 14 години не бе създа-
дена нито една предварителна 
партида.

Ако се следваше логиката на 
досегашния ЗКИР, би трябвало 
да се изчака още няколко десе-
тилетия, докато се направят 
всички предварителни партиди, 
и чак след това да се започнат 
окончателните, което ще е раз-
ход не за десетки, а за стотици 
милиони левове. Отделно щеше 
да се появи и една несигурност 
у гражданите, че тяхната соб-
ственост е условна, предвари-
телна, въпреки че съдебните ре-

шения и нотариалните актове 
са окончателни документи (да-
ват възможност за разпорежда-
не), които констатират дейст-
вително придобитите от тях 
права. Така че тези предвари-
телни партиди бяха една пречка 
за създаването на Имотния ре-
гистър. Те вече не съществуват 
(с промените от май в ЗКИР) и 
съответно следва да се промени 
Правилникът за вписване. 

Целта е при всеки акт, не-
зависимо дали се касае за съ-
дебно решение или нотариален 
акт, имотната партида да се 
създава веднага, т.е. тя да е 
налична независимо дали имо-
тът има идентификатор, или 
дали има  кадастралната карта 
по ЗКИР. Трябва да се знае, че 
кадастралната карта и кадас-
тралният регистър не създават 
права на собственост, а само ги 
отразяват – първо в картата, 
после в кадастралния регистър 
и най-важно - в информационна-
та система.

Когато кадастралната кар-
та бъде направена, тогава иден-
тификаторът и номерът на им-
отната партида ще се слеят. 
Ще се преобразува именно но-
мерът на имотната партида, 
а не данните - площ, застроена 
площ, граници и т.н., защото 
последните са устойчиви във 
времето. Когато вие имате при-
добит апартамент, границите, 
съседите, застроената площ са 
факти, които ако не са неизмен-
ни, са достатъчно устойчиви 
във времето. Така например при 
всяко презамерване на терен или 
на обект площта ще е различ-
на, но това по никакъв начин не 
влияе върху правото на собстве-
ност. Съдържанието на имот-
ната партида ще стане ако не 
идентично, то подобно с това в 
другите европейски страни. 

Преди 7 - 8 години студенти 
на стаж в Народното събрание 
направиха анализ на близо 15 
закона, уреждащи кадастъра и 
имот ния регистър на държави 
от Стария континент. На база 
този анализ мога да твърдя, че  

структурата на имотната пар-
тида е нормативно определена, 
зависи от материалното право. 
В България имотните партиди 
трябва да имат следните час-
ти: част А - за имота, Б - за соб-
ственика, В - за ограничените 
вещни права, Г - за ипотеката, 
Д - за възбраните. В момента у 
нас имотната партида е изгра-
дена произволно от автора на 
софтуерния продукт. Имотната 
партида трябва да е структу-
рирана в тези пет части и да 
се образува незабавно – тази 
теза отстоявам от години в 
медии, на семинари, в станови-
ща и т.н. Имотните партиди се 
образуват, а удостоверенията 
за тежести се издават не на 
основание вписаните актове и 
книгите за вписване, а на ос-
нование отразеното на екрана, 
т.нар. виртуална реалност. 

Виртуалната реалност се 
създава обаче от техническия 
служител в Агенцията по впис-
ванията (АВ), който преписва 
данни от актовете или сканира 
документи, при което естест-
вено се допускат много грешки. 

Правилникът за вписване 
предвижда в момента, когато се 
издава удостоверение за теже-
сти, да се провери самият акт 
на хартиен носител (образно 
казано, да се разгърне книгата 
и да се види листът), а не дан-
ните да се набират от скани-
рани копия или от презаписи по 
актовете, направени от служи-
телите. Преписването на акто-
вете често води до грешки при 
описание на правата, данните 
за лицата и за имотите. Моя-
та теза е, че трябва с правил-
ника да се въведе стандарт за 
описване на правата, стандарт 
за данните, извличани от впи-
сания акт, стандарт,  какъвто 
представлява имотната парти-
да в пет части. По този начин 
ще гарантираме сигурност при 
сделките с недвижими имоти, а 
това е особено важно за страна, 
където над 90% от населението 
притежава собственост. В Ев-
ропа този процент е 20 - 30, а в 

САЩ е още по-малък.
У нас строителството е 

структуроопределящ отрасъл. 
В България например около 70 
хил. граждани на ЕС и над 500 
хил. руски граждани притежа-
ват собственост върху недви-
жими имоти. Строителството 
е една огромна, условно да я на-
речем, индустрия. Затова освен 
че трябва да гарантираме ка-
чеството на строителния про-
дукт, е необходимо да защитим 
и правата над него – правата на 
собственост. 

Казахте, че промените в 

ЗКИР са една крачка напред 

за развитието на Имотния 

регистър. Кои са следващите 

стъпки? 

Необходимо е изменение 
на Правилника за вписване. За 
целта вече има готов проект 
на сайта на Министерството 
на правосъдието, аз също съм 
участвал в работата по из-
готвянето му. Подобен проект 
имаше още преди 3 - 4 години, 
но стоеше в някое чекмедже. 
Сега ние го използвахме и ще е 
налице приемственост. Надя-
вам се той да бъде приет скоро 
и след два месеца действител-
но да стартира въвеждането на 
Имот ния регистър. Трябва да се 
подчертае обаче, че изработва-
нето на Имотния регистър ще е 
един процес и най-доброто, кое-
то може да се случи, е след два 
месеца да се сложи началото на 
този процес. 

Участвам в работна група и 
във връзка с Агенция по геоде-
зия, картография и кадастъра 
и там се оказва, че има грешки 
в отразяването на правата на 
собственост. Става въпрос за 
хиляди неточности, система-
тично повтаряне на грешки. Не 
говоря за графичното презамер-
ване на имотите, а за данните в 
кадастралния регистър. Според 
мен основна грешка е, че АГКК  
получава данни за вписаните 
актове от Агенцията по впис-
ванията на е-съобщение, къде-
то те са структурирани пак 
от програмист, а не от юрист. 
Е-съобщението например не 
съдържа данни кой е продавач и 
кой е купувач на имота, то има 
информация, образно казано, в 
насипно състояние.  Въз основа 
на това съобщение от АГКК не 
могат да отразят (без да имат 
вина) съответно точни данни в 
кадастралния регистър. Пока-
зах им как трябва да изглежда 
справката по имот и по лице, за 
да може данните, които прове-
ряваме ние, нотариусите, да са 
същите, които идват и в АГКК. 
Предложих им към съобщението 
да има копие от сканирания акт 
(въз основа на който е извършено 
вписване), за да може да е иден-
тична информацията от АВ в 
АГКК. Вие не можете да си пред-
ставите колко хиляди спорове 
се водят за грешно отразяване 
на собственика в кадастралния 
регистър от тази неправилно 
изпращана информация.  

Как ще се отразят на граж-

даните измененията, които 

приеха депутатите, при покуп-

ка или продажба на имот? 

След като се промени и Пра-
вилникът за вписване, когато 
човек отива да продава имот, 
когато се снабдява с т.нар. 
удостоверение за тежести, 
документът ще бъде вече дос-
товерен. Това ще се извършва, 
като съдържанието на вписа-
ния акт  ще бъде структурира-
но по правилен начин в имотна-
та партида. Ако закупува имот 
с кредит от банка, граждани-
нът няма да чака една седми-
ца или десет дни да се удос-
товери, че обектът е вписан, 
че няма възбрани и тежести, а 
веднага ще си получи вписания 
акт с достоверна справка по 
него. 

С промените в ЗКИР се дава 

и отдалечен достъп на нотари-

усите до кадастъра. 

Да, вече ще можем да изда-
ваме препис от скица и гражда-
ните няма да губят време в АВ. 
Това е стара идея, която най-по-
сле бе реализирана. Всичко това 
спестява време и средства на 
гражданите, облекчава продаж-
бата и изобщо прехвърлянето 
на недвижимите имоти. Нотари-
усите ще имат същите права и 
при Търговския регистър. Те ще 
могат да заверяват обстоятел-
ства от него. 

Според мен е необходимо и 
извършване на регистрация на 
автомобили по е-път от нота-
риусите. Идеята ни е не регис-
търът на собствеността на 
МПС да мине в Нотариалната 
камара, а нотариусите онлайн 
да отразяват незабавно промя-
ната на собствеността в него. 
Няма никаква пречка нотариуси-
те да издават екземпляр и от 
Свидетелството за регистра-
ция, Част 1, подобно на докумен-
тите, които издаваме от Тър-
говския регистър, а сега вече и 
на скиците от кадастралната 
карта. 

Ние можем да се уверим дали 
лицето има данъчни задължения 
и в какъв размер са, съответ-
но да регистрираме автомо-
била и в данъчната служба. С 
едно идване при нотариуса за 
същата такса гражданите ще 
спестят време и средства за 
регистрацията в КАТ и данъч-
ните служби. 

Тази промяна може да стане 
и без големи усилия. Необходими 
са изменения на два поднорма-
тивни акта. Единият е Наредба 
32, която е на Министерството 
на правосъдието, касаеща архи-
вите на нотариуса, а другият 
- Наредбата 1-45 за регистра-
ция на автомобили, която е на 
МВР. Може да се сформира обща 
група между двете ведомства, 
които да направят промените. 
Изменението ще спести време 
на гражданите. Те няма да ча-
кат в службите на КАТ, които 
са в областните градове, което 
означава, че ако не са оттам, 
трябва да пътуват, за да сме-
нят регистрацията на колите. 
Това може да се извършва и от 
нотариусите, без да се увелича-
ва таксата. 

Димитър Танев, нотариус:

Снимка в. „Строител“
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Георги Сотиров

Доц. Иванов, приключи още 

една учебна година. Каква е ваша-

та обобщена оценка за свършено-

то, за постиженията и проблеми-

те на ВСУ „Любен Каравелов“?

През изтеклия период основна-
та ни задача беше да подготвим 
нашите студенти, т.е. да изпъл-
ним изискванията по учебните 
планове и програми. Бих искал да 
акцентирам върху новите момен-
ти. През тази учебна година много 
успешно се осъществяваше про-
ектът „Студентски практики”, 
където ВСУ е подизпълнител на-
ред с останалите висши училища 
в България. 340 студенти успяха 
да практикуват във фирми. Допъл-
нително бяха отпуснати още 100 
бройки. Изпълнихме изцяло наша-
та квота, т.е. работихме бързо 
и методично по тази програма, 
която е финансирана с европейски 
средства. Трябва да отбележа, че 
имахме коректно партньорство с 
различни компании в областта на 
строителството и архитектура-
та. Те приеха наши студенти на 
практика с продължителност 240 
часа, за което им се издаде съот-
ветният сертификат и те полу-
чиха възнаграждение за положения 
труд. Това също се отнася и за чле-
новете на фирмите – техни менто-
ри, които са извършвали дейности 
по организиране, контрол, отчита-
не и удостоверяване на работата 
на нашите студенти. 

Спечелихме и проект, финанси-
ран с европейски пари, за доставка 
на експериментално оборудване. 
Успяхме да се преборим за 8 раз-
лични видове техника, които ще ни 
служат както за учебната работа, 
така и за развитие на научната 
ни дейност. Това са апаратури за 
записване на земетресения, за из-
питване и анализ на почви, за син-
хронизирано повдигане на мостове, 
за оптично измерване на деформа-
циите на конструкции – все маши-
ни, които иначе ние не бихме могли 
да закупим с наши средства. Всич-
ко изброено дотук е изключително 
полезно за съвременното инженер-
но образование и научна дейност. 
Стойността на този европейски 
проект е за 400 000 лв. Добра но-
вина е и това, че преди няколко дни 
беше успешно финализирана об-
ществената поръчка. Вече склю-
чихме договори с доставчиците 
и се надявам до два месеца това 
оборудване да пристигне в нашите 
лаборатории.

Положително е и това, че към 
университета проявиха интерес 
млади хора от Франция. По програ-
ма „Еразъм” те разработиха инже-
нерен проект под ръководството 
на наши преподаватели. Тази дей-
ност продължи малко повече от 
месец. Тя завърши успешно със 
защита на проекта пред комисия 
и представител на партниращия 
университет от Франция. Призна-
вам – това беше едно значимо и 
приятно събитие и за двата уни-
верситета. Полезни бяха и новите 
контакти, които студентите от 
двете държави осъществиха. 

Дипломирахме и първия випуск 
чуждестранни възпитаници с обу-

чение на английски език. Предстои 
ни да анализираме какво още е до-
бре да направим в това направле-
ние и как да го усъвършенстваме. 
След дълги дебати тази година ус-
пяхме да приемем и минимални изи-
сквания за заемане на академични-
те длъжности доцент и професор. 
Ние осигурихме една естествена 
бариера пред т.нар. роене на пре-
подаватели със звания.

Ако питате какво не сме успели 
да свършим тази година? Лично аз 
съм недоволен от това, че не успях-
ме да подобрим битовите условия 
в университета така, както би ни 
се искало като стопани на един ис-
тински кампус.

Известно е, че някои други 

университети (освен УАСГ и ВТУ 

„Тодор Каблешков”) проявяват 

интерес и подготвят кадри за 

строителния отрасъл. Имате ли 

притеснения за мястото и авто-

ритета на ВСУ?

Нашето виждане относно кон-
куренцията е, че тя е нещо много 
положително. Това се е доказало не 
само в областта на образование-
то, а във всеки един икономически 
сектор. Освен това ние във ВСУ 
никога не сме имали за разлика от 
други сродни университети огра-
ничителна политика спрямо дви-
жението на наши преподаватели 
в други ВУЗ-ове. Те преподават в 
НБУ, във Варненския свободен уни-
верситет, в Европейския политех-
нически университет в Перник, 
Академията на МВР и др. Наско-
ро се акредитира и Русенският 
университет за специалността 
„Строително инженерство” – бака-
лавърска степен. Отзовахме се на 
тяхното предложение и сключихме 
договор за сътрудничество. Ще им 
оказваме методическа помощ при 
разработването на учебните пла-
нове и програми. Когато има нужда, 
наши преподаватели ще ходят да 
водят занятия там. 

Известно е, че тази година 

завършващите средношколци са 

по-малко от броя на местата във 

ВУЗ-овете…

Като администрация това ни 
притеснява. Според мен Министер-
ството на образованието и наука-
та трябва да прецизира своята 
рейтингова система за висшите 
училища, в която иначе има много 
положителни елементи. Тя чрез 
т.нар. финансиране на качество-
то, всъщност влияе на конкуренци-
ята, накланяйки везните. Логично 
е държавата да дава средства за 
по-добрите университети. От дру-
га страна, има опасност, правей-
ки го, да унищожи конкуренцията. 
Представете си, че поради такова 
финансиране останат един или два 
ВУЗ-а, където се учи „Строително 
инженерство”. Това не е по-добри-
ят вариант, отколкото 4 – 5 уни-
верситета да готвят такива спе-
циалисти. Вероятно трябва малко 
да се поизчисти регламентът на 
рейтинговата система, така че 
тя да не води фактически до уни-
щожаване на конкуренцията. 

Вероятно трябва да комен-

тирате и финансирането по  

броя на студентите?

Това е обективен показател и 
трябва да остане, но не бива да е 
единствен. Необходимо е да има 
една малко по-широко скроена схе-
ма за финансиране.

Какъв е кандидатстудентски-

ят интерес към ВСУ тази година 

и на какъв прием на нови студен-

ти разчитате?

Стандартният отговор би бил 
свързан с икономическата криза, 
с демографските проблеми от по-
следните 20-ина години… Освен 
това има една глобална криза на 
интереса към инженерните профе-
сии въобще и към строителните в 
частност. 

Разчитам, че ще запазим прие-
ма на студенти на равнището от 
2013 г., т.е. говоря за едни стабили-
зирани нива от последните години, 
с които продължаваме да работим. 

Вие казвате спадане на ин-

тереса към инженерните специ-

алности… Но причината за това 

не е ли следствие от тежката 

учебна програма в технически-

те ВУЗ-ове, която май не е по 

силите на мнозина от завърш-

ващите средно образование? 

Младите хора – днешното по-
коление, са прагматично насочени. 
Те гледат да учат нещо, което след 
завършването ще им донесе ведна-
га добри доходи. Но те не отиват 
да учат с огромно желание трудни-
те инженерни дисциплини, защото 
след дипломирането работата е 
трудна. През тази година ние за-
силихме рекламната кандидатсту-
дентска кампания в чужбина. На-
сочваме усилията си за привличане 
на повече възпитаници извън гра-
ницата на страната. Досега бяхме 
примамливи с ниските си такси за 
младежите извън ЕС. От тази го-
дина се замисляме сериозно и за 
привличане на студенти от стра-
ните от съюза. Те са с по-облекчен 
режим за влизането и пребивава-
нето в България. Конкретно говоря 
за гръцки младежи, а след успех в 
това начинание ще се опитаме да 
обучаваме млади хора от която и да 
е държава от Европа. Това, което 

предлагаме, е образование на ан-
глийски език на символична цена и 
живот в един подреден кампус. 

Имате ли виждания за разви-

тието на специалностите във 

ВСУ?

Ние сме относително малък 
университет и по време на криза 
не можем непрекъснато да ланси-
раме нови и нови обучения един-
ствено със собствени усилия. За 
момента се придържаме към тези 
и архитек турните. Начинът, по 
който можем да развиваме номен-
клатурата на специалностите, е 
чрез партньорства с международно 
утвърдени университети. Когато 
започнем обучението по някоя нова, 
тя е необходимо да е утвърдена и 
зад нея да стои авторитетът 
на университет в чужбина. Как 
това може на практика да стане, 
е въпрос на време и на контакти 
с такова висше училище. Това е 
една от възможните посоки. Сега 
обмисляме това да стане с универ-
ситет от Англия. Ще се запознаем 
с практиката на няколко тамошни 
училища и ще решим. Ще търсим 
възможности за двойни дипломи, 
за франчайз, но това струва пари. 
Идеята е ние да предоставим ма-
териалната база и част от пре-
подавателите, а те ще осигурят 
другата част от лекторите и ноу-
хауто си... 

Също така правим консолида-
ция и оптимизация на учебните 
планове по бакалавърските програ-
ми, без да се нарушава качеството 
на обучение по определени модули, 
които са съвместими. По този 
начин студентите от различни 
специалности ще могат да учат 
заедно, т.е. ще пестим преподава-
телски ресурс. 

И за да изпреваря резонния въ-
прос, докога ще се наричаме учили-
ще, пък било то и висше, и строи-
телно, ще ви кажа, че сме решили 
на английски език да се наричаме 
Университет по строително ин-
женерство и архитектура. Но по 
смисъла на българския Закон за 
вис шето образование ние не мо-
жем да се наричаме университет, 
тъй като не предлагаме образова-

Доц. д-р инж. Радан Иванов, ректор на ВСУ „Любен Каравелов”:

Снимка авторът ние по широк спектър от специал-
ности поне по три професионални 
направления. 

Същевременно със задоволство 
мога да кажа, че осигуряваме добри 
магистърски специалности. Имаме 
пълния спектър от възможности, 
чрез които един колега, който няма 
формална строителна квалифика-
ция, да може да се квалифицира по 
желан от него начин. Имаме магис-
тратура по мениджмънт на инвес-
тиционни проекти. Там няма нуж-
да да си строителен инженер. От 
друга страна, предлагаме задочно 
обучение по строително инженер-
ство – „Строителство на сгради 
и съоръжения” (ССС). В Центъра 
за професионално обучение пък 
провеждаме подготовка за строи-
телни техници след завършване на 
гимназия. 

Как оценявате взаимодейст-

вието на ВСУ със специализира-

ните браншови организации в 

строителния отрасъл – КСБ, Ка-

марата на архитектите, КИИП, 

и др.?

Много от нашите преподава-
тели, както и болшинството от 
нашите възпитаници са техни 
членове. Те самите изпращат свои 
представители на наши научни фо-
руми на тържествата ни в начало-
то или в края на учебната година.  
Както и обратното – ние редовно 
участваме на техни мероприятия. 
Важно е обаче да постигнем взаи-
модействие в разработването на 
учебните планове и програми. В Ан-
глия например всичките тези бран-
шови организации по отношение на 
контактите им с ВУЗ-овете са се 
обединили в един борд – Борд на 
модераторите го наричат, и той 
е институцията, която акредити-
ра образованието по строително 
инженерство, а не Националната 
агенция за оценяване и акредита-
ция. И ако някой ден ние постигнем 
това, да могат браншовиците да 
одобряват специалностите ни, то-
гава задължително съвместната 
ни работа ще е много по-обширна 
и задълбочена. 

Като ректор на държавно 

висше училище какво според вас 

трябва да се промени в образова-

нието? 

Сам по себе си този въпрос 
предполага една няколкодневна 
дискусия… Само ще маркирам ня-
кои основни неща. Първото е фи-
нансирането – както въобще за 
образованието, така и за висшето. 
То е недостатъчно в макроаспект, 
като процент от БВП. Има нужда 
обаче и от конкретни и ясни меха-
низми, за да се предотврати раз-
хищението или по-скоро да се ка-
нализира ефективното разходване 
на тези средства. 

При положение, че се отпус-
нат повече пари, теоретично ще 
е възможно професията на пре-
подавателя в един университет 
да стане конкурентна и желана. 
Най-амбициозните, най-умните 
хора да искат да стават универ-
ситетски преподаватели, така 
както между другото беше преди 
25 години. Необходими са и зако-
нодателни промени, за да може да 
се реагира адекватно на нежела-
нието на някои от лекторите да 
се развиват. 

Въобще много са нещата, кои-
то не зависят само от парите, а 
от разумния замисъл и планиране и 
волята да се развиваш…

Надявам се с бранша да постигнем 
взаимодействие в разработването 
на учебните програми и планове
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Архитектът с  у н -
гарски произход Марсел 
Бройер слага началото 
на едно от най-влиятел-
ните и стилни направле-
ния в съвременната ар-
хитектура, а проектите 
в интериорния дизайн го 
правят основоположник 
на множество школи на 
модерното мебелно про-
изводство.

Преди всичко  

удобството

Формите на мебелите 
на изобретателя са съ-
образени с индустриал-
ните технологии, с изис-
кванията на ергономията 
и антропометрията. Ун-
гарският архитект прави 
революция в областта на 
проектирането и произ-
водството на обзавеж-
дане, съвършено ново по 
концепция и структура. 
Сред най-авангардните 
проекти на Марсел Бро-
йер е първото му метал-
но кресло Б3 от 1925 г. 
Наречено е „Василий” на 
името на преподавателя 
в „Баухаус” Василий Кан-
дински. То е изработено 
от никелирани, студено 
огънати безшевни тръби 
и тапицерия от естест-
вена кожа. Представлява 
първият в света тръбен 
стол, който е показан на 
изложбата на творби на 
Бройер в Десау през яну-
ари 1926 г. Според негови 
съвременници творецът 
бил вдъхновен за кон-
струкцията от извитата 
кормилна част на новия 
си велосипед. Креслото 
„Василий” е новаторски 
опит да се внесат ме-
талните мебели в жи-
лищния интериор посред-
ством една абстрактна 
и ефирна форма, която не 
само визуално, но и физи-
чески е лека и хигиенична. 

Следва поредица моде-
ли – столове, кресла, маси 
и шкафове, произведени и 
разпространени от „Щан-
дартмьобел” – фирма в 
Берлин от 1927 г., както 
и от немската компания 
„Тонет”. Бройер създава 
също столове и кресла 
от дуралуминиеви лен-
ти, както и популярната 
серия „Изокон”. Може би 
сред най-прочутите му 
проекти е конзолният 
стол „Сека”, изработен 
от хромирана и полирана 
тръба. Блясъкът на мо-
дерния материал – сто-
маната, контрастира с 
традиционни материали, 
като тръстикова плетка 
и дърво, използвани за об-
легалка и седалка. През 
1932 – 1934 г.  работи 
върху алуминиеви мебели, 
които влизат в серийно 
производство за швей-

царската фирма „Ембрю”. 
С тези модели участва в 
конкурс, спонсориран от 
голямата парижка компа-
ния „Алианс Алюминиом” 
и през 1933 г. печели на-
града.

Характерно за тво-
реца е, че на първо мяс-
то поставя удобство-
то. Проучванията му за 
силуета на седящото 
човешко тяло и позици-
ите, които то заема, са 
приложени в наклоните 
на седалката и облегал-
ката. Бройер разработва 
мебели от шперплат с ор-
ганични форми за британ-
ската фирма „Айзокон”. 
Шезлонгът му от тази 
серия представлява един 
от най-ранните примери, 
които повтарят формата 
на човешкото тяло, като 
по този начин предшес-
тва органичната мода 
в дизайна, разцъфтяла в 
САЩ през 50-те години 
на миналия век.

Създава шедьоври  

с изключителен интериор

Марсел Бройер никога 
не е учил архитектура. 
Въпреки това талантът 
му го тегли и към това 
изкуство. Заедно с два-
ма архитекти е поканен 
да участва в проекта 
„Долдертал” в Цюрих – 
двойка експериментални 
жилищни сгради, които 
швейцарският изкуство-
вед и инженер Зигфрид Ги-
дион желае да построи на 
собствен терен. Негови 

са еднофамилните къщи 
във формата на буква-
та Н. Характерно за тях 
е, че в едната част са 
разположени спалните, 
а в другата е дневната 
зона. Свързващото зве-
но между двете части е 
входното преддверие. При 
необходимост от допъл-
нителни помещения про-
ектът позволява да се из-
градят нови стаи, без да 
се нарушава архитектур-
ният замисъл. В рамките 
на проекта Бройер вла-
га в сградите си дърво, 
стъкло и камък. Тези ма-
териали са използвани и в 
прочутата Hagerty House, 
изградена върху скалист 
терен на Атлантическия 
океан. И тук унгарецът 
не изневерява на тръбния 
метал и го включва в па-
рапета на вътрешното 
стълбище.

През 1935 г. Бройер 
емигрира в Лондон, къ-
дето с местен колега 
открива архитектурно 
ателие. Съвместните им 
разработки включват па-
вилиона „Гейн” в Бристол 
през 1936 г .  За първи 
път там изобретателят 

комбинира традиционния 
местен камък и дървеси-
на с модерни елементи в 
едно общо дизайнерско 
решение, което характе-
ризира неговите по-късни 
архитектурни проекти. 
Идеята за сградата из-
дава явно влияние от Льо 
Корбюзие и допринася 
значително за репутаци-
ята на Бройер в Англия. 
Заедно с Пиер Луиджи 
Нерви и Зеерфус участва 
в проектирането на но-
вата сграда на ЮНЕСКО 
в Париж, което му донася 
международно признание 
като архитект.

Към края на 40-те и 
50-те години Марсел по-
лучава поръчки на около 
70 частни жилищни сгра-
ди,  по-голямата част 
от които в Нова Англия, 
всички относително по-
добни по материали и вид. 
В края на 1948 г. Музеят 
на модерното изкуство в 
Ню Йорк организира пъту-
ваща изложба на негови 
творби. Година по-късно 
той е поканен да проек-
тира изложбен павилион 
на терена на културна-
та институция. За обза-
веждането му Бройер из-
ползва модели от изрязан 
шперплат, чиито детайли 
са разкроени от един общ 
лист с минимални загуби. 
Примерната къща за ню-
йоркския музей отбелязва 
началото на възхода на 
Бройер като един от най-
търсените архитекти в 
света.

Следвайки примера на 
Корбюзие, през този пе-

риод той насочва внима-
нието си към материали 
като бетона, който ар-
тикулира в монументални 
скулптурни форми, както 
при Музея на американ-
ското изкуство „Уитни” 
в Ню Йорк. Бюрото „Мар-
сел Бройер и съдружни-
ци”, което основава в Ню 
Йорк през 1956 г., впо-
следствие осъществява 
многобройни едромащаб-
ни проекти в САЩ и Евро-
па. Унгарският архитект 
ръководи също ателие в 
Париж. През 50-те и 60-
те години той е сред най-
уважаваните и успели ар-
хитекти в света.

Пътят на твореца

Изобретателят на 
тръбните стоманени 
мебели е роден в Печ, Ун-
гария, през 1902 г. След 
един кратък период учене 
и работа във Виена Бро-
йер постъпва в школата 
„Баухаус”. Тук прави пър-
вите си мебели от дър-
весина и архитектурни 
проекти, без да е учил ар-
хитектура. През 1925 г., 
когато институцията се 
премества от Ваймар в 
Десау, Марсел става май-
стор и шеф на дърводел-
ското ателие.

В предвоенните годи-
ни Бройер напуска шко-
лата и се установява в 
Берлин, но повече използ-
ва времето, за да пътува 
до Гърция, Италия и Се-
верна Африка. През 1932 
– 1934 г. работи върху 
алуминиеви мебели, които 
влизат в серийно произ-
водство. Междувременно 
осъществява проекти в 
Швейцария.

Специалистите об-

общават, че немският 
му период е посветен на 
тръбните стоманени ме-
бели, швейцарският – на 
архитектурата и на об-
завеждане с използване 
на алуминий, а английски-
ят – на витослепената 
дървесина и формования 
шперплат.

Бройер заминава за 
САЩ през 1937 г., къде-
то с помощта на бив-
шия директор на „Бау-
хаус” Валтер Гропиус му е 
предложено професорско 
място в Архитектурния 
факултет на Харвардския 
университет. Двамата 
основават бюро в Кейм-
бридж, Масачузетс, про-
ектирайки редица частни 
жилищни сгради, включи-
телно и това на Гропиус, 
както и Пенсилванския 
павилион на Световното 
изложение през 1939 г. в 
Ню Йорк.

През 1946 г. творе-
цът се отказва от пре-
подавателската работа 
и премества своето бюро 
в  Ню Йорк.  Студиото 
„Марсел Бройер и съдруж-
ници”, което основава в 
Ню Йорк през 1956 г., впо-
следствие осъществява 
многобройни едромащаб-
ни проекти в САЩ и Ев-
ропа. Ръководи също ате-
лие в Париж. През 50-те и 
60-те години се нарежда 
между най-уважаваните 
и успели архитекти в  
света.

Марсел Бройер умира 
през 1981 г. в Ню Йорк. 
И до днес теоретиците 
признават мебелния ди-
зайнер преди архитекта 
и припомнят блестяща-
та поредица модели от 
20-те и 30-те, все така 
модерни и в наше време.

Той изобретява стоманените тръбни мебели

Марсел 

Бройер

Диван с метални 

тръби и кожа

„Тонет” от 1927 г. е 

суперактуален и днес

Първият експеримент с летви

Практичност и изящество

„Василий” 

е посветен на Василий Кандински
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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: „Реконструкция на улична водопроводна мре-
жа и възстановяване на улична настилка в с. Борово, с. Корница, 
с. Лъжница, с. Буково и с. Баничан”

Наименование: „Извършване на аварийни ремонти по част 
ОВ, част ВиК, част Електро и част Строителна в учрежденията 
на бюджетна издръжка в община Плевен”

Наименование: „Избор на изпълнител за извършване на стро-
ително-монтажни работи за паркоустройство и озеленяване на 
централна част на с. Челопеч“

Още на: www.vestnikstroitel.bg

Възложител: Община Гоце Делчев
Описание: Предмет на настоящата обществе-

на поръчка е изпълнение на строителни, монтажни и 
ремонтни работи за реконструкция на улична водопро-
водна мрежа и възстановяване на улична настилка в с. 
Борово, с. Корница, с. Лъжница, с. Буково и с. Баничан, 
община Гоце Делчев. Изпълнението на поръчката ще 
бъде поетапно, както следва: – I етап: „Реконструкция 
на улична водопроводна мрежа в с. Борово, с. Корница, 

с. Лъжница и с. Буково”; – II етап: „Възстановяване на 
уличната настилка в с. Борово, с. Корница, с. Лъжница 
и с. Буково”; – III етап: „Реконструкция на водопровод-
ната мрежа и възстановяване на уличната настилка 
в с. Баничан”. Обектите са строеж III (трета) кате-
гория.

 водопроводна мрежа от азбестоциментови тръ-
би 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: 45000000 - Строителни и монтажни 
работи 
Прогнозна стойност: 4 087 363,19 лв.
Общо количество или обем: Ще бъде извършена 
частична реконструкция на водопроводната мрежа 
в селата Баничан, Борово, Буково, Корница и Лъжни-
ца. Ще бъдат подменени тръбните системи и част 
от съоръженията, действащи към момента. Обща-
та дължина на мрежата, която ще бъде подменена, 
е 10 098 м. Новата мрежа се предвижда да бъде 
изградена от полиетиленови тръби. Строителните 
и монтажните работи обхващат: – земни и укре-
пителни работи: рязане и разкъртване на същест-
вуваща настилка, направа на изкопи, укрепване на 
изкопи, подготовка на изкопи за полагане на тръби, 
извозване на строителни отпадъци и земни маси; – 
строителни работи: изготвяне на кофражи, армира-
не, бетониране, декофриране, зидарии; – монтажни 
работи: доставка и монтаж на тръби с подходящ 
диаметър; – други: изграждане на шахти, изгражда-
не на СВО, монтаж на пожарни хидранти; – предви-
дени са водопроводни сградни отклонения до гра-
ниците на всеки частен имот, както и спирателни 
кранове на всички отклонения от главните клоно-
ве; – ще бъде направено хидравлично изпитване и 
дезинфекция на водопровода; – възстановяване на 
уличната настилка в засегнатите участъци. След 
подмяната на водопровода в отделни участъци от 

изброените населени места е предвидено и въз-
становяване на уличната настилка. Под тръбите 
е предвидена пясъчна подложка с дебелина около 10 
см. Над темето на тръбата с дебелина около 30 см 
ще се направи засипка от пясък. Останалият изкоп 
до кота пътно легло ще се засипе с несортирани 
необработени минерални материали (нестандарт-
на баластра) на пластове с дебелина около 20 см, 
след което следва уплътняване до 95% от експло-
атационната плътност. Следват засипка с трошен 
камък, битумизирана баластра и плътен асфалто-
бетон. При изкопите за водопровода се предвижда 
плътно укрепване.
Краен срок за изпълнение: Завършване: 15.05.2015 г. 
Срок за получаване на документация за участие: 

26.07.2014 г. Час: 17:00 
Срок за получаване на оферти или заявления за 

участие: 06.08.2014 г. Час: 17:00
Отваряне на офертите: гр. Гоце Делчев, сградата 
на община Гоце Делчев, ул. „Царица Йоанна” № 2
Дата: 07.08.2014 г. Час: 11:00
За контакти: Марина Дилиянова Вълчева – гл. екс-
перт „Обществени поръчки и проекти”
Факс: 0889 848685
Адрес: Гоце Делчев, ул. „Царица Йоанна” № 2
Адрес на възложителя: www.gocedelchev.bg
Телефон: 0888 006080
E-mail: oba@gocenet.net

Oсн. предмет: 45212100 - Строителни и монтажни 
работи по общо изграждане на съоръжения за от-
дих и развлечения 
Прогнозна стойност: 903 297,85 лв.
Общо количество или обем: Проектът предвижда 
изпълнение на строителни работи за паркоустрой-
ство и озеленяване на централна част с. Челопеч 
в УПИ II-372, 9544, УПИ I-372 и УПИ IV-530 с обща 
площ 3753 м2 и включва обособяване на пешеходна 
централна част, подходяща за почивки, разходки и 
народни празненства, която в момента се използва 
като паркинг.
Краен  срок  за  изпълнение:  Завършване : 
01.07.2015 г. 

Срок за получаване на документация за участие: 
30.07.2014 г. Час: 16:00 
Срок за получаване на оферти или заявления за 

участие: 09.08.2014 г. Час: 16:00
Отваряне на офертите: Заседателна зала на об-
щина Челопеч, ул. „Цар Иван Асен I” № 5
Дата: 11.08.2014 г. Час: 10:00
За контакти: Сашка Христова Вътева, директор 
„Специализирана дирекция”
Факс: 07185 2360
Адрес: бул. „Трети март” № 1
Адрес на възложителя: www.chelopech.org 
Телефон: 07185 2550
E-mail: ob_chelopech@chelopech.org 

Възложител: Община Челопеч 
Описание: В обхвата на работите, предмет 

на поръчката са включени следните части: • Архи-
тектура (премахване на съществуващи настилки 
при запазване на съществуващите паркови еле-
менти; изграждане на нови настилки, елементи 
и реконструкция на съществуващите за изграж-
дането на нова площадна част, паркова част и 
детска площадка). • Конструкции. • Електро (ел. 

табла, районно осветление, силово захранване 
на потрбителите на площадката и заземителна 
инсталация). • Паркоустройство (алеи, широ-
колистна и иглолистна растителност, храсти, 
затревяване, паркова мебел, обзавеждане и дет-
ски съоръжения). • ВиК (за захранване на фонтан, 
водни ефекти и поливна система, както и за от-
водняване на дъждовни водни количества от пар-
ковата зона).

Възложител: Община Плевен
Описание: По всички позиции изпълнението 

и качеството на вложените материали и изделия 
трябва да отговарят на Наредбата за съществе-
ните изисквания и оценяване съответствието на 
строителните продукти, придружени със съот-

ветния сертификат за качество. Място на изпъл-
нение на обществената поръчка са бюджетните 
структури на община Плевен (наричани по-долу 
„структурите”), административните сгради на 
кметствата в община Плевен и други от „При-
ложение-Списък” към настоящата документация.

Oсн. предмет: 45000000 - Строителни и монтаж-
ни работи 
Прогнозна стойност: 600 000 лева
Съвкупно количество или обем: Предмет на на-
стоящата обществена поръчка е „Извършване 
на аварийни ремонти по част ОВ, част ВиК, част 
Електро и част Строителна в учрежденията на 
бюджетна издръжка в община Плевен” и включва 
4 (четири) самостоятелно обособени позиции, 
както следва: Обособена позиция №1 - „Извърш-
ване на аварийни ремонти на част ОВ в учрежде-
нията на бюджетна издръжка в община Плевен”. 
Обособена позиция №2 - „Извършване на аварийни 
ремонти на част ВиК в учрежденията на бюджет-
на издръжка в община Плевен”. Обособена позиция 
№3 - „Извършване на аварийни ремонти на част 
Електро в учрежденията на бюджетна издръжка в 
община Плевен”. Обособена позиция №4 - „Извърш-

ване на аварийни ремонти на част Строителна 
в учрежденията на бюджетна издръжка в община 
Плевен”.
Краен срок за изпълнение: Продължителност в 
месеци: 48
Срок за получаване на документация за учас-

тие: 04.08.2014 г.  Час: 16:00
Срок за получаване на оферти или заявления за 

участие: 14.08.2014 г. Час: 17:00
Отваряне на офертите: Община Плевен, пл. 
„Възраждане” №2, Актовата зала - I етаж.
Дата: 15.08.2014 г.  Час: 14:30
За контакти: инж. Евгени Пачков
Факс: 064 881296
Адрес: пл. „Възраждане“ №2
Адрес на възложителя: www.pleven.bg
Телефон: 064 881248
E-mail: ir@pleven.bg
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Стремежът за повече 
екотехнологии в стро-
ителството подтиква 
специалистите към въз-
раждане на позабравени 
материали. Един от тях е 

сламата, но също и лико-
то от други растителни 
стебла, например коноп. 
В САЩ не правят изклю-
чение. Новостартираща-
та компания Hempitecture 
даже има проект за пър-
вата нежилищна сграда 
от сенобетон на тери-
торията на страната. 

Научните изследвания са 
направени в клоновете на 
колежа „Хобарт и Уилям 
Смит” в Женева и в Ню 
Йорк. Те са доказали, че 
сенобетонът е екологична 
алтернатива. За неговото 
производство се използва 
лико от индустриален ко-
ноп в минерална смес, коя-

В САЩ възраждат стара технология

Японски инженери от компанията Shimizu изна-
мериха начин да намалят кухините в бетона със 
75%. Така в материала не могат да проникват вода 
и въздух. В резултат: теоретично годността му се 
увеличава на 1000 г. В същото време разходите за 
производството нарастват само с 10%. 

За целта бетонът се сгъстява, а втвърдени-
те структури се завиват с полиетиленови платна. 
Опаковането не позволява изпаряването на водното 
съдържание от изсъхналия материал, благодарение 
на което се образуват по-малко кухини. Технолозите 
на Shimizu твърдят, че ако конструкциите престоят 
увити 6 месеца в пластмасово фолио, обемът на пук-
натините и порите се намалява със 75%. Минимал-
ният срок на годност на бетонните постройки при 
екстремни условия е около 50 г. При нормални условия 
сградите от този материал обикновено издържат 
четири пъти повече.

 

Холандската компания DUS Architects смята да 
построи първата къща в света с помощта на спе-
циален 3D принтер. Сградата ще е в Амстердам и ще 
бъде построена само с използването на технология-
та за триизмерен печат. За целта ще се използва би-
опластмаса, която може да се преработва вторично, 
след като се смели на прах. В материала се съдържат 
и растителни компоненти, което позволява да се на-
мали отрицателното въздействие върху околната 
среда. Компанията планира и интериорът в дома да 
е създаден с помощта на 3D принтер.

Къщата, подобно на старите здания в холандския 
град, ще се издига на крайбрежна улица, прочута още 
от XVI в. с новаторската си архитектура. Техниче-
ската документация и подготовката за строител-
ството ще бъдат завършени за три години. Още 
седмица ще отнеме печатането на всеки етаж от 
постройката. Очаква се височината на всеки от тях 
да е три метра, а общо в дома да има три етажа, 
като не се смятат мансардите под покрива. При ус-
пех компанията ще стартира международна програ-
ма за изграждане на къщи с използването на техно-
логията на 3D печата.

В град Кроули, Западен Съсекс, Вели-
кобритания, започва изграждането на 
един от най-зелените дейта центро-
ве в света. Той ще се реализира със 
специфичен фокус върху енергийната 
ефективност. Затова проектантите 
са предложили да се използва техноло-
гия, известна като индиректен външен 
въздух. Това означава изтегляне на въз-
дух отвън за охлаждане на сървърите 
вместо инсталирането на мощни кли-
матици, които да контролират тем-
пературата. Подобна технология вече 
се използва в центровете за данни на 
други места, като Исландия и Швеция.

Комплексът е на британския дос-
тавчик на облачни услуги Rackspace и 
компанията за дейта центрове Digital 
Realty. Строежът ще се разгърне на 
площ от 15 дка, а първият етап от него 
трябва да бъде завършен през 2015 г. 
Търсенето на облачни услуги постоянно 
расте и новото съоръжение трябва да 
отговори на тази нужда.

Rackspace обяви, че сървърите в 
центъра ще стъпят на стандарти 
от проекта Open Compute, създаден 
от Facebook, за да се гарантира, че 
нивата на потребление на енергия 
са възможно най-ниски. „Това ще бъде 
един от най-екологичните центрове 
за данни на Острова“, подчертава 
Марк Рьониг – главен оперативен 
директор на Rackspace, допълвайки, 

че неговата компания иска да бъде в 
крак с търсенията на клиентите си. 
За целта проектантите са изчисли-
ли внимателно всичко – от свежда-
не до минимум на отпадъците при 
строежа и намаляване на въздейст-
вието върху околната среда до из-
ползване на ефективно светодиодно 
осветление и дори боя от екологични 
съставки.

Жунжун Занг от университе-
та в Чикаго и колегите й са от-
крили доказателства, че Луната 
се е образувала при сблъсъка на 
друга планета със Земята преди 
милиарди години. Те са използва-
ли масспектрометър, с който са 
направили най-точното измер-
ване до този момент на изо-
топите титан-50 и титан-47 
в лунни камъни, донесени от 
мисиите на „Аполо” през 70-те 
години на ХХ в. 

Учените твърдят, че откритието 
им потвърждава теорията, че един-
ственият спътник на планетата ни е 
бил създаден след катастрофален сблъ-
сък с друго небесно тяло, наречено Тея.

Според теорията, възникнала през 

80-те години на миналия век, която до 
момента не е получавала потвържде-
ние, Луната се е образувала преди 4,5 
милиарда години. Планетата, ударила 
се със Земята, е наречена Тея – на име-
то на богиня от гръцката митология. 

Институтът „Фраунхо-
фер”, Германия, и фирмата 
Vaillant разработиха прост 
уред за домашна употреба, 
който произвежда електри-
чество и топлина от природен 
газ. Горивната клетка за вкъ-
щи е свързана с газопреносна-
та мрежа. Първата стъпка на 
иновативното устройство е 
да превърне суровината пър-
воначално в богат на водород 
газ. Той от своя страна влиза 
в горивните клетки в реакция 
с кислорода от въздуха и без-
шумно изгаря без пламък. По 
време на процеса се произвеж-
да електрически ток и топлина 
с много висок коефициент на 
полезно действие. 

В момента уредите се 
тестват в частни домакин-
ства, но изследователите са 
сигурни, че практическото 
приложение ще е широко.

В лабораторията на Shimizu 

Част от съоръжението 

за новата технология

Произвежда  и 

ток, и  топлина 

Преди милиарди години Луната 

не е изглеждала така

Германската компания „Ауди” 
работи върху генериращо енергия 
окачване. По време на представяне-
то на модела A3 e-tron технически-
ят директор на компанията Улрих 
Хакенберг заяви, че новаторска 
система ще произвежда ток. Гене-
раторът е интегриран в самите 
амортисьори. Електрическият ток 
се произвежда благодарение на дви-
жението на частта и получаваната 
от това топлина, която ще достига  

100 – 120 градуса.
Енергията се съхранява в малка ба-

терия на борда на колата, като може 
да бъде както за задвижване на авто-
мобила, така и за спомагателните му 
системи. Тя може да бъде използвана 
и за захранването на адаптивното 
окачване, което се предлага при ня-
кои модели. Според специалистите 
подобна технология, интегрирана в 
хибридна система, би могла да намали 
потреблението на гориво.

Екотухлата не се различава 

от традиционната

то е годна за устойчиво 
строителство, защото 
е нетоксична, въглерод-
но неутрална и енергий-
но ефективна. Голямото 
предизвикателство пред 

Hempitecture е фактът, че 
отглеждането на расте-
нието за индустрията е 
забранено в САЩ. 

Сградите, изграде-
ни със сенобетона, са на 

по-ниска стойност от 
останалите. В момента 
в Клейфийлдс се строят 
социални жилища с този 
материал, а в Шотландия 
– 20 къщи за социално сла-
би. Списъкът е безкраен. 
Проектите се реализират 
по този начин заради две 
основни причини – ниската 
цена и високите екологич-
ни качества. „Конопът от-
говаря и на двете изисква-
ния“, обяснява Матю Мийд 
– основател на фирмата. 
За да реализира проекта 
си, той е започнал кампа-
ния за обществено финан-
сиране чрез Kickstarter.
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Цитаделата на град 
Ербил в Ирак, древна фа-
брика за производство на 
коприна в Япония, истори-
ческият център на Джеда, 
Саудитска Арабия, завод 
в Холандия и мрежа от пъ-
тища на инките в Южна 
Америка вече са под за-
крилата на ЮНЕСКО. Ин-
фраструктурната систе-
ма на индианското племе 
с дължина 30 хил. км е гра-
дена в период от 2000 г. и 
достига понякога 5000 м 
надморска височина. Тя 
прекосява Перу, Чили, Ко-
лумбия, Еквадор, Аржен-
тина и Боливия по проте-
жението на планинската 
верига Кордилери. Всички 
пътища от нея водят към 
Куско – столицата на им-
перията, чието име на 
езика кечуа означава Пъ-

път на света. Археолози 
работят по възстановява-
нето на участък в Сиене-
гия, южно от Лима, Перу. 
Пътят е бил използван от 
инките, за да стигнат до 
светилището Пачакамак 
– най-значимия културен 
център на Тихоокеанско-
то крайбрежие. Там е бил 
Храмът на Слънцето.

С решението си Ко-
митетът по световното 
наследство на ЮНЕСКО 
удовлетвори кандидату-
рата на шест латиноа-
мерикански страни – Перу, 
Чили, Колумбия, Еквадор, 
Аржентина и Боливия. 
Включването на обект в 
списъка на организацията 
позволява да се наберат 
средства за неговото 
съхранение, реставрация 
и развиването му като 
туристическа дестина-
ция. 

Най-дълго обитава-
ната крепост в света е 

разположена на единстве-
ния хълм в равнината на 
град Ербил – политиче-
ски и административен 
център на Кюрдския ав-
тономен регион в Ирак. 
Тя не е напускана през 
последните 800 г. Зато-
ва и този обект вече е 
от световното културно 
наследство. През 2007 г. 
комисия за реставрация 
на историческия ком-
плекс изселва жителите 
му, като оставя там само 
едно семейство, за да го 
запази обитаем. В района 
на Ербил са живели хети, 
акадци, шумери, асирийци, 
меди, перси, гърци, а по-
късно - кюрди и араби. 

Следващият шедьовър 
в колекцията на ЮНЕ-
СКО е шивашка фабрика 
в японския град Томиока. 
Издигнато през 1872 г., 
зданието и до днес съх-
ранява старите машини 
и технологии за производ-

ство на висококачестве-
на коприна. 

В списъка влиза още 
историческият център 
на Джеда. Още през VII в. 
градът става люлка на 
търговията и средище 
за култура на източно-
то крайбрежие на Черве-

но море. Джеда е важна 
спирка в поклонническите 
пътувания на мюсюлмани-
те, които се отправят на 
хадж към Мека и Медина. 

Заводът „Ван Неле” 
в Ротердам се е превър-
нал в символ на дългата 
търговска история на 

Холандия при вноса и об-
работката на храни, ар-
гументира се комитетът 
на ЮНЕСКО за следващия 
си избор. Фабриката е 
построена през 1925 г. и 
сега в нея работят над 70 
малки компании за произ-
водството на храни.

Властите в Сингапур 
по принуда ще влезнат в 
Книгата за световни ре-
корди на Гинес. Държавата 
е по-малка от Ню Йорк и 
територията й е напълно 
усвоена. Тъй като свобод-
ното пространство е де-
фицит, правителството 
е решило да използва во-
дната повърхност, за да 
инсталира слънчеви панели 
за добив на ток, необходим 
за енергийните нужди на 
страната. В завършен вид 
новата електроцентрала 
ще бъде най-големият пла-
ващ соларен парк в света. 

По-голямата част от 
фотоволтаичните инста-

лации в Сингапур са върху 
покривите, но дори те са 
ограничени. „Проучихме 
алтернативите и една от 
най-обещаващите възмож-
ности са водните басей-
ни“, уточнява Томас Рейн-
дъл – заместник-директор 
на местния Институт за 
изследвания в областта на 
слънчевата енергия, който 
ще управлява изграждане-
то на съоръжението. Про-
ектът ще започне с тест-
ването на малки версии с 
десет различни дизайна, 
тъй като опитът в раз-
работването на плаващи 
слънчеви паркове не е го-
лям. Най-добрият вариант 

ще бъде реализиран при из-
граждането на голяма цен-
трала, която да генерира 
3,3 гигаватчаса слънчева 
енергия на година.

Сингапур се надява, че 
след реализацията идеята 
ще може да се използва и 
от други държави с ограни-
чена територия. 

Проектът не е нов. В 
Сингапур върху него се ра-
боти от няколко години. По 
подобна концепция има и 
френската компания Ciel et 
Terre. Сега вече тази идея 
изглежда осъществима, 
тъй като цената на солар-
ните панели е достатъчно 
ниска. На няколко минути от Сентръл Парк в Ню Йорк 

ще извиси снага най-високата и луксозна жилищна 
сграда в Западното полукълбо. Когато бъде завърше-
на през 2015 г., кулата 432 Park Avenue ще достигне 
височина 425,5 м.

Архитектурният проект в Манхатън е направен 
от Rafael Vinoly, а интериорът на 104-те свръхлук-
созни апартамента е дело на студио Deborah Berke. 
Дизайнът на самата сграда не впечатлява с нещо 
екстравагантно, а напротив – идеята е за усеща-
нето за старите небостъргачи на Ню Йорк. В инте-
риора също се запазва този стил на минимализъм 
и шик, като са използвани само висококачествени 
материали и мебели. Акцентът е върху огромните 
прозорци и невероятната гледка, която се отваря 
от тях. Всеки от апартаментите предлага чудесна 
панорама на световната метрополия. Berke използва 
много мрамор във всички части от домовете, което 
допълва усещането за лукс. 

432 Park Avenue ще предлага различни екстри на 
своите обитатели – частен ресторант, вътрешен 
басейн, фитнес и СПА център, библиотека, конфе-
рентни зали, детска градина и етаж за забавления. 
Най-евтиният апартамент ще струва 7 млн. долара, 
а най-скъпият ще се продава за 85 млн. Небостърга-
чът ще има 96 етажа и определено ще се превърне в 
един от новите архитектурни символи на Голямата 
ябълка.

Жилищна сграда с басейн на вся-
ка тераса. Освен това фасадата й 
ще бъде като пчелна пита. Предло-
жението е на датската архитектур-
на фирма BIG, което ще бъде реали-
зирано на Бахамите.

Сградата ще бъде вдигната на 
южния бряг на остров Ню Провидънс. 
С осемте си етажа тя ще е най-ви-
соката в луксозния курортен район 
Албани.

„С този дизайн искаме максимал-
но да разширим удоволствието от 
съзерцаването на плажа, морето и 
небето в комплекса“, обяснява авто-
рът Бярке Ингелс, който е управител 
на архитектурната фирма.

Идеята на изпълнителите е шес-
тоъгълните елементи от фасадата 
на сградата да бъдат пренесени и 
на площада пред нея.

Градските власти на Берлин поис-
каха известният американски архи-
тект Франк Гери да замрази проекта 
си за изграждането на най-високата 
жилищна сграда в Германия. Причината 
за това е, че тежестта на небостър-
гача сериозно заплашва сигурността 
на линия U5 на метрото, което преми-
нава под прочутия „Александерплац”.

Берлинската транспортна компа-
ния BVG (Berliner Verkehrsbetriebe) също настоя да се уточни дали по време 
на строителните работи под мястото може да се движат влакове. Въпре-
ки притесненията представителите на инвеститора Hines Property Group 
са уверени, че изграждането на небостъргача ще продължи според плана. 
Новата постройка ще бъде вдигната в непосредствена близост до теле-
визионната кула на площада. Според проекта тя трябва да е висока 150 м, 
да има 39 етажа, около 300 апартамента, ресторант, хотел и СПА център.

Съществуват планове за изграждането на още около 20 други нови сгра-
ди в района на „Александерплац”. Управата на Берлин се надява с построява-
нето им обликът на региона изцяло да се промени и да стане още по-атрак-
тивен за жителите на града и за туристите.

Тук ще е 

най-високата 

кула 

Само в морето има място за соларния парк

Кулата ще промени 

сериозно облика на града 

 Най-дълго обитаваната 

крепост в светаШедьоврите са от три континента
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ФИЛМ НА СЕДМИЦАТА

КНИГА НА СЕДМИЦАТА

Това е историята на една любов – интелектуалец 
на средна възраст е обсебен от обичта си към млада 
девойка. Психологическата хроника на това чувство е 
показана като поток на съзнанието, раздвояващо се 
между надеждата и отчаянието. Удачен фон на тази 
модерна любовна история е Париж – столицата на 
свободния творчески дух, счупил рамките на конвен-
ционалното и традицията.

Главният герой, който води повествованието, е 
мъж с интелектуален и житейски опит, който се влюб-
ва в сестрата на свой приятел. Когато я е видял за 
пръв път, тя е била малко момиченце, което израства 
пред очите му, и в момента, в който у нея разцъфва 
девойката, той осъзнава, че това е жената, за която 
винаги е жадувал. Между двамата има духовна близост 
и доверие, но когато мъжът прави опит да разкрие чув-
ствата си, момичето се отдръпва, вероятно заради 
разликата във възрастта им. Той трябва да замине за 
Париж, където любовта продължава да подхранва на-
дежди у него, докато не идва стъписваща вест, която 
го тласва към абсента и бордея.

Меланхоличната творба „Сам“ представя неиз-
бежния за модерния човек път от спокойната селска 
идилия на забутаната в ъгъла на Европа Финландия до 
шумния и мащабен метрополис. Описвайки детайлно и 
лирично родината, паралелно с чуждата действител-
ност, авторът показва както провинциалната ограни-
ченост във Финландия, така и самотата и разочарова-
нието в големия град, на който и северният Хелзинки 
все повече започва да прилича. 

Юхани Ахо (1861 – 1921) е първият професионален 
писател, творил на фински език. В творчеството му 
може да бъде видян преходът от социалния национален 
реализъм към западноевропейския модернизъм, появил 
се във Франция в края на ХIХ в. От есента на 1889 г. 
до лятото на 1890 г. пребивава в Париж със задачата 
да изпраща в родината репортажи от Световното 
изложение. Тъкмо тези месеци във френската столица 
се оказват преломни за развитието му като писател.

Запазена марка на финландеца са кратките исто-
рии, наречени lastuja – „тресчици“. Подобен характер 
носят и по-обемните му произведения, каквото е „Сам“. 
По това време въпросният жанр е популярен, тъй като 
обемистите романи, разпрострели сюжетите си върху 
цели животи, започват да стават демоде. 

Произведенията му са удивително модерни и днес, 
като най-известният финландски режисьор – Аки Ка-
урисмаки, прави един от най-забележителните си фил-
ми по роман на Ахо („Юха”).

Страницата 
подготви 
Мартин Динчев

Електросуинг бандата 
Parov Stelar ще гостува за 
пореден път в България, 
като този път шоуто им 
ще се състои в „Арена 
Армеец” на 4 октомври. 
Както неведнъж музикан-
тите са казвали: „Прие-
маме, защото обичаме да 
правим спектакли тук!” 
Многобройните фенове 
на оригиналната музика 
на групата у нас ще имат 
възможността да чуят на 
живо познати хитове, как-
то и най-новите парчета 
на Parov Stelar от 2013 г. 
Електросуингът става 
все по-популярен нався-
къде по света най-вече 
заради позитивния дух, 
който създава около почи-
тателите му. „Енергията 
е буквално повдигаща и 
провокира да търсиш най-
доброто в класическата 
музика, което да предло-
жиш на „нов глас”, споде-
ля Маркус Фюредер от 

бандата. Специфичната 
смесица от фънк, джаз и 
суинг, умело подправени с 
електрозвучене, носи ем-
блемата на групата, коя-
то със замах изтупва пра-
ха на времето на отдавна 
отминалата епоха.

К лео Пантер пък е 
истинска муза на банда-
та – неподправеното й 
излъчване и силни вокали 
са повод да я сравняват 

със златните гласове на 
световната сцена. Екс-
центричните вариации на 
саксофон на Max The Sax 
са есенцията в изпълне-
нията й, а тромпетът на 
Джери ди Монца е акцен-
тът, от който Parov Stelar 
Band не биха се лишили за 
нищо на света. На кон-
церта в София ще свирят 
също басистът Майкъл 
Уитнър, както и бараба-

нистът Уили Ларсон.
Маркус Фюредер при-

знава, че най-големите 
му музикални вдъхновения 
идват от неговите идоли 
The Beatles и, разбира се, 
от шестимата от Parov 
Stelar Band. Билетите за 
концерта в „Арена Армеец” 
могат да бъдат намерени 
в разпространителската 
мрежа на Eventim на цена 
от 50 лв.

Parov Stelar Band

Точно девет месеца след из-
лизането на 11-ия си студиен 
албум Rewind The Film (влязъл в 
топ 5 на Billboard) Manic Street 
Preachers изненадаха почитате-
лите си с новина за новия про-
ект. Futurology, който излиза на 
7 юли, ще се разпространява в 
България в стандартна и луксоз-
на версия.

Записани в легендарното 
студио Hansa в Берлин, 13-те 
песни в албума показват група-
та в изключително добра форма. 
Настроението в целия материал 
е динамично и приповдигнато, в 
пълна противоположност от по-
следния им проект, който разкри 
меланхоличната страна на гру-
пата. 

В записите на Futurology са 
участвали и няколко специални 
гост-музиканти, сред които 
Джеймс Дийн Брадфийлд в ду-
етно изпълнение на Between the 
Clock and the Bed, германската 
филмова звезда Нина Хос в пе-
сента Europa Geht Durch Mich 
и др.

Manic Street Preachers при-
ключиха турнето си във Вели-
кобритания миналия месец. „Ние 
все още ги обичаме и публиката 
на Острова все още обича рок“, 
споделиха членовете на банда-
та. Сега музикантите се гот-
вят за европейската си обикол-
ка това лято, която ще включва 
участия и на някои от най-рено-
мираните фестивални сцени.

„Избави ни от злото” е 
напрегнат хорър, който е 
базиран на реалните слу-
чаи, разследвани от сер-
жант Ралф Сарчи. Емоцио-
нално обременен полицай 
(Eрик Бана) се захваща с 
разнищването на серия от 
страховити и необясними 
престъпления. Той обединя-
ва сили с нетрадиционния 
свещеник Мендоса (Едгар 
Рамирес), обучен в ритуали-
те на екзорсизма, и двама-
та се опитват да избавят 
Ню Йорк от демоничното присъствие, 
което тероризира града. Разследването 
постепенно започва да оказва негативно 
влияние както на полицая, така и на от-

ношенията му с неговата съпруга. Случа-
ят обаче започва да става все по-опасен 
и по-заплетен, тъй като се оказват за-
месени секти и окултни практики...

Mo’Horizons, известни със своето ла-
ундж и бразил електро, ще пристигнат в 
България заедно с екзотичната вокалистка 
Денис М’байе за два последователни кон-
церта. Първата им изява ще бъде на 18 юли 
на сцената на The Lounge Bar в курорта 
Свети Влас, а на следващия ден ще пре-
несат боса нова ритъма на просторната 
тераса на „III етаж” Bar&Dinner в София.

Разпознаваемото звучене на Ралф и 
Фо идва от усета им към съчетаване на 
боса нова, фънк, латино, соул и електронна 
музика. Когато преди 12 години двамата 
германци започват съвместния си проект, 
изобщо не предполагат, че страстта им 
към експериментиране ще придобие така-
ва популярност. Те черпят вдъхновение и 
идеи от всички точки на света, а послед-
ният им албум Mo’Horizons and The Banana 

Soundsystem загатва и за сериозно влия-
ние от Балканите. За това свидетелства 
и парчето с Varna Boogalo Crew „Който пие 
бира“, което през последните години е сред 
най-слушаните песни по баровете на Бъл-
гарското Черноморие.

Билетите за концерта в Свети Влас 
струват 20 лв., а за шоуто в София – 15 лв. 

Фотокредит Вирджиния Рекърдс/Sony Music

Музикантите ще изнесат голям концерт в зала „Арена Армеец”
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Светослав Загорски

Според туристическа 
брошура няма нищо по-ро-
мантично от круиз из Ка-
рибско море. Истината е, 
че по време на пътуването 
ще попаднете на скучни 
места, но има и такива, 
които направо ти спират 
дъха. Последното усеща-
не ще ви създаде Санто 
Доминго. Доминиканската 
република дели с Хаити 
остров Испаньола и заема 
по-голямата част от него. 
Столицата й Санто До-
минго има директен излаз 
на екзотичното Карибско 
море и е разположена на 
устието на р. Озама. 

Пълното име на града е 
Санто Доминго де Гусман 
и за почти всичко в него 
може да се сложи епите-
тът „първи в Америка”. 
Той е основан на 5 август 
1494 г. от Бартоломео Ко-
лумб, брат на знаменития 
пътешественик и откри-
вател Христофор Колумб. 
Първоначално градът е 
кръстен на испанската 
кралица Исабела Кастил-
ска  - Нова Исабела. По-къс-
но става Санто Доминго, 
по името на католическия 
орден, основан от свети 
Доминик. За периода от 
1930 - 1961 г. столицата 
на Доминиканската репу-
блика се казва Суидад Тру-
хильо - от испанската дума 
„суидад” – град, и по името 
на най-дълго управлявалия 
местен диктатор Рафаел 
Трухильо.

Когато европейците 
стъпват на острова, те 
заварват племето таино. 
По това време територия-
та е била поделена на пет 
кралства между местните 
вождове. Първото селище 
на европейците е помете-
но от ураган само няколко 
години след основаването 
му, което налага то да 
бъде построено отново. 
През първото столетие 
на своето съществуване 
градът е изходен пункт 
за изследване и завладя-
ване на Новия свят. През 
1586 г. пиратите начело 
с Франсис Дрейк подчиня-
ват селището. През след-
ващите векове островът 
често сменя владетелите 
си - французи и испанци. 
Това води впоследствие до 
разделянето му между две 
държави - Хаити и Домини-
канската република. През 
1930 г. буря помита големи 
части от разрасналия се 
град Санто Доминго.

Днес р. Озама разделя 
селището на две части - 
западна и източна, като 
първата е много по-добре 
развита икономически. 
Най-интересната турис-
тическа дестинация е 

Зона Колониал, 

намираща се на запад-
ния бряг на реката с лице 

към Карибско море. Късно-
средновековните сгради, 
разположени тук, образу-
ват прекрасен ансамбъл 
и са интересно място за 
посещение сред плетени-
цата от тесни калдъръ-
мени улички. Зона Колониал 
до голяма степен избягва 
разрушенията от 1930 г. 
и през 1990 г. е обявена 
от ЮНЕСКО за паметник 
на световното културно 
наследство. В нея се на-
мира и първата изградена 
в Новия свят от европей-
ците улица – „Кале де Лас 
Дамас”, около която се на-
мират редица исторически 
здания. Мястото предста-
влява отворен търговски 
център, където можете да 
откриете разнообразие от 
стоки.

Началото на всяка ту-
ристическа обиколка на 
града обикновено започва 
от парк „Колумб”. Той при-
влича местни и туристи 
с красивите си високи 
дървета, фонтаните, дру-
желюбните гълъби и, ес-
тествено, множеството 
исторически забележител-
ности, намиращи се около 
него. В центъра на еднои-
менния площад е издигната 
огромна бронзова статуя 
на Христофор Колумб.

Паркът се намира точ-
но срещу най-старата 
катедрала в Новия свят – 
„Санта Мария ла Менор”. 
Величествената сграда е 
построена през 1514 г. В 
проектирането и изпълне-
нието на религиозния храм 
са участвали много хора с 
различни виждания, после-
дователи на различни школи, 
ето защо днес тя изглежда 
добре балансирано съчета-
ние между разнообразни ар-
хитектурни стилове.

Катедралата „Санта 
Мария ла Менор” е нарича-
на още „Примада де Амери-
ка”. Фасадата й е покрита 
с позлатен варовиков камък 
от корали, а преобладава-
щият архитектурен стил е 
барок. Във вътрешността 
има прекрасни дърворезби, 
статуи, сребро и бижута.

В колониалната зона се 
намират и останките на 
първия манастир в двете 
Америки и един от най-
древните францискански, 
построен през 1508 г.

Замъкът Озама 

също е сред забележи-
телностите, които могат 
да поставят „първи” пред 
името си. Става въпрос 
за най-старата и все още 
запазена военна крепост, 
намираща се в Америка. 
Целта на постройката е 
била да защитава приста-
нището Санто Доминго. 

„Алказар де Колон” е 
друга забележителност. Тя 

е най-старата резиденция 
на колонизаторите в све-
товен план. Именно тук 
са се планирали много от 
изследователските и во-
енни експедиции към двете 
Америки. Сега в сградата 
се помещава музей, чиято 
колекция показва най-важ-
ните карибски образци на 
европейски късносреднове-
ковни и ренесансови произ-
ведения на изкуството.

Сред красивите мо-
дерни здания в столицата 
е Националният дворец, 
където се намират служ-
бите на изпълнителната 
власт. Красивият палат 
е проектиран от италиан-
ски архитект. Национални-
ят аквариум, разположен в 
близост, също заслужава 
специално внимание. 

Разходката ни про-
дължава с посещение на 
„Пантеон Насионал”. Той  е 
построен в периода 1714 - 
1746 г. в неокласически и 
ренесансов стил. Първо-
начално е бил йезуитска 
църква, но понастоящем е 
национален символ, в който 
се съхраняват тленните 
останки на най-почетните 
граждани на страната.

Сред историческите 
забележителности трябва 
да отличим и „Пуерта де ла 
Индепенденсиа“, или 

Портата  

на независимостта,

където Доминикан-
ската република обявява 
своята независимост от 
Хаити. Тя води до истори-
ческия площад „Парке Ко-
лон” и до „Фаро а Колон” - 
една от по-новите сгради в 
старинната част на града. 
Представлява футуристи-
чен фар, построен за озна-
менуване на 500-годишни-
ната от откриването на 
Америка от Колумб.

Градът се слави и с 
много интересни музеи. 
Най-красивият отвън е 
Дворецът на генерал-гу-
бернатора - днес „Мусео 
де лас Касас Реалес”. Той 
представя историята, 
живота и обичаите на ис-
панската колония. Не са 
за пропускане и Музеят 
на модерното изкуство, 
„Паласио де Белас Артес”, 
Музеят на доминиканския 
човек и Музеят на Дуарте. 

Любителите на изку-
ството трябва непремен-
но да отидат и на буле-
вард „27 февруари”, където 
се организират изложби 
на открито. Впечатля-
ваща сграда е и „Пласа 
де ла Култура” - уникален 
комплекс, в който се поме-
щават Националният те-

атър и пет музея.
Няма начин такъв кра-

сив град, разположен на 
Карибско море, да не пред-
лага великолепни курорти 
и плажове. Задължително е 
да се разходите сред про-
дълговатия морски парк, 
следващ бреговата ивица. 
На запад се намират плаж-
ните зони Паленке и Нисао, 
както и най-големите пе-
щери около Карибите - По-
миер. 

На изток от столицата 
- на около четири часа път, 
е разположен курортът 
Бока Чика. На север от 
него се намират още два 
живописни града – Бонао и 
Харбакоа.

През годината се про-
веждат два големи фести-
вала в столицата – 

ежегодният  

Меренге фестивал 

през лятото и карнава-
лът през пролетта. Всеки 
един от тях започва от 
главната крайбрежна алея 
– „Ел Мелекон”, и посте-
пенно се разпростира към 
хотелите и плажовете на-
около. 

Меренге фестивалът 
се провежда в периода 
26 - 31 юли и е посветен 
на едноименния национа-
лен танц на страната. 
Участие взимат някои от 
най-добрите меренге 
формации, които изнасят 
безплатни концерти за 
множеството. Фестива-
лът започва с парад, който 
по-късно прераства в кон-
церт.

Другото известно съ-
битие е карнавалът, кой-
то се провежда през целия 
февруари и достига кулми-
нацията си на 27 февруари, 
когато е Денят на незави-
симостта на Доминикан-
ската република. В парада 
участват хора, облечени 
в натруфени костюми и с 
маски на духове, които иг-
раят интригуващи танци, 
забавлявайки, а понякога и 
плашейки тълпата.

Паметникът на Колумб 

в центъра на едноименния парк

Една от най-красивите улици в Зона Колониал

Поглед към стария град

Сградата 

на Националния дворец
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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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Футбол

Волейбол

Тенис Футбол

Арх. Веселин Колев

Над 300 служители от компании в строителния 
бранш вкараха 2255 гола в 313 срещи по минифутбол 
на терените на „Спортна зона” в току-що завършилия 
шампионат на Ceresit БСФЛ – Българска строителна 
футболна лига. Състезанието се провежда за втора 
поредна година под егидата на Камарата на строите-
лите в България. Турнирът набра особена популярност 
през пролетта на 2014 г., когато фирмените отбори 
се увеличиха почти тройно – от едва 8 в началото на 
2013 г. до 23 в сегашното издание.

След инфарктни последни двубои на върха в БСФЛ 
заслужено триумфираха „3ДД Инженеринг/Инверта 
80“ с актив от 58 т. Преди последните два кръга с ре-
ални шансове за титлата бяха и „Райкомерс“, и „Джи 
Пи Груп“, но след поредица от обрати грандовете фи-
нишираха съответно на втора и трета позиция с 56 
и 53 т. Гол майстор на първенството стана Христо 
Симеонов от „3ДД Инженеринг“, за най-полезни играчи 
бяха определени Стоил Фърцов („Райкомерс“) и Иван 
Стефанов („Джи Пи Груп“), а призът за най-добър вра-
тар категорично отиде при Ивайло Петров („Джи Пи 
Груп“). 

Не по-малко интригуваща бе борбата за отличия-
та в Първа дивизия на БСФЛ. След няколко рокади на 
върха, където последователно се изкачваха „Планекс 
Билд“, „Станилов“ и Строителен техникум „Христо 
Ботев“, накрая златото отиде при безспорно най-по-
стоянния тим на „Рубин 2001“. Ветераните от „СТХБ 
1985“ останаха втори, а „СК 13 Пътстрой“ майсторски 
се възползваха от загубите на лидерите в последните 
срещи, за да грабнат бронзовите медали. Топ стре-
лец на Първа дивизия стана Добромир Иванов („Ру-
текс БГ Асфалт“), най-полезен състезател бе Михаил 
Димов („СТХБ 1985“), а най-добър вратар – Валентин 
Георгиев („Рубин 2001“). Сезонът завърши с леещо се 
шампанско и фойерверки в пищна церемония, в която 
Ренета Николова – прокурист и главен редактор на 
медийния партньор на Лигата вестник „Строител“, и 
Иван Давидов – търговски директор на „Хенкел”, офи-
циален спонсор на първенството, връчиха награди на 
всичките фирми – участници в БСФЛ, както и дузина 
индивидуални отличия. 

Администрацията на БСФЛ сподели, че наесен 
стартира поредният, трети сезон на Лигата с учас-
тието на няколко нови компании, които ще допълнят 
колорита на най-продължителното и масово корпора-
тивно спортно мероприятие у нас.

Висша лига (крайно класиране)

1. „3ДД Инженеринг“ 58

2. „Райкомерс“ 56

3. „Джи Пи Груп“ 53

4. „Стройкомерс“ 49

5. „Пътпроект“ 36

6. „Сен Гобен“ 35

7. „Пайп Систем“ 30

8. „Йес Хес“ 24

9. АПИ 20

10. „Главболгарстрой“ 17

Първа дивизия (крайно класиране)

1. „Рубин 2001“ 55

2. „СТХБ 1985“ 46

3. „СК 13 Пътстрой“ 42

4. „Станилов“ 42

5. „Планекс Билд“ 40

6. „Юроком 2000“ 35

7. „Рутекс БГ Асфалт“ 34

8. „Трейс Груп“ 27

9. „Теразид“ 26

10. „GS Строймаркет“ 25

11. „Артекс“ 20

12. „Мухарски“ 4

Страницата 
подготви 
Теодор Николов

Григор Димитров по-
стигна една от най-важни-
те победи в кариерата си, 
отстранявайки действа-
щия шампион на „Уимбъл-
дън” Анди Мъри в 1/4 фина-
лите на най-престижния 
тенис турнир в света.

Първата ракета на 
България буквално хвърли 
бомбата на Острова, след 
като се разправи в три 
сета (6:1, 7:6, 6:2 в отдел-
ните части) с шотландеца 
на негов терен. Димитров 
игра великолепно и през ця-
лото време бе концентри-
ран върху успеха, но имаше 
и доза късмет, тъй като 
Мъри сякаш не бе на себе 
си, особено в първия сет, 
който българинът спечели 

категорично.
Във втората част си-

лите бяха по-изравнени и 
драма на корта в Лондон 
не липсваше. Мъри намали 
множеството си непреди-
звикани грешки и след раз-
мяна на пробиви се стигна 
до тайбрек.

В него въпреки под-
крепата и силните апло-
дисменти за местния лю-
бимец радостта беше за 
България. Григор Димитров 
спечели тайбрека със 7:4 
точки. Третият сет върве-

ше равностойно до 3:3 
гейма, но Гришо пак бе 
по-добрият и реализи-
ра пробив, с който на-
каза Мъри пред погледа 

на принц Уилям и съпругата 
му Кейт Мидълтън.

Така първата ни раке-
та спечели и третия сет 
с 6:2 и за първи път в ис-
торията българин ще играе 
полуфинал на „Уимбълдън”. 

Това означава чек на стой-
ност 440 000 паунда (близо 
1,08 млн. лв.) и 720 точки за 
ранглистата, т.е. изкачва-
не до № 9 в света за Григор 
Димитров. Стигне ли до фи-
нал, 23-годишният българин 
ще напредне с още една или 
две позиции (в зависимост 
от представянето на Ра-
онич), а трофей би го из-
стрелял до № 5 в света. 

Осминафиналите на 
Мондиал 2014 вече са в ис-
торията. Те ни предложи-
ха много емоции, заплете-
ни и драматични мачове, 
решени извън редовните 
90 минути, и, разбира се, 
продължаване на всеки 
един отбор, който спечели 
своята група в предходна-
та фаза на турнира.

Пет от осминафинали-
те на Световното  не из-
лъчиха победител в редов-
ното време и трябваше да 
се решават с помощта на 
продължения. 

Дуелите Бразилия – 
Чили и Коста Рика – Гърция 
пък останаха с резултат 
1:1 дори след допълнител-
ните 30 минути и зрите-
лите станаха свидетели 
на изпълнение на дузпи. В 
тях домакините и тимът 
от Централна Америка 

излъчиха по-добри изпъл-
нители и заслужено ще иг-
раят на 1/4 финал.

Аржентина – Швейца-
рия, Белгия – САЩ и Гер-
мания – Алжир запазиха 
0:0 до края на срещите си. 
В допълнителните 15-ми-
нутни продължения обаче 
фаворитите взеха своето. 
Попадение на Анхел ди Ма-
рия в 118-ата минута кла-
сира Аржентина, докато 
Белгия вкара 2 бързи гола 
на „янките” още в първото 
продължение, за да реши 
мача си. Все пак борбени-
те американци стигнаха 
до почетно попадение през 
второто, но силите им из-
невериха и куп пропуски ги 
лишиха от това и те да 
стигнат до драмата на 
дузпите. Германците също 
нанизаха 2 гола на Алжир. 
Соудани оформи крайното 

2:1 в 121-вата минута.
Холандия елиминира 

Мексико в рамките на 90-
те минути, но в 88-ата 
минута резултатът бе 
1:1 и чак в 94-ата Клаас-Ян 
Хунтелаар от дузпа реали-
зира победното попадение 
за „лалетата“. Колумбия 
единствена от победите-
лите нямаше видими про-
блеми и се справи с 2:0 с 
Уругвай, докато Франция 
едва в 78-ата минута по-
веде на Нигерия, за да спе-

чели в крайна сметка с 2:0.
Пет от 8 мача с про-

дължения на тази фаза от 
световни първенства е из-
равнен рекорд от 1938 г., 
когато целият формат на 
турнира е директни ели-
минации и участват 16 
отбора. 

Така вече са ясни всич-
ки четвъртфиналисти на 
Световното първенство 
в Бразилия. Ето ги и тях:

4 юли
Франция – Германия 
Бразилия – Колумбия

5 юли
Аржентина – Белгия 
Холандия – Коста Рика

Големите 
фаворити 
не допуснаха 
изненади

Резултатността на футболния Мондиал 2014 в Бра-
зилия остава най-добра от 1982 г. насам. След 56 изи-
грани срещи на шампионата вече са вкарани 154 гола. 
Това прави средно по 2,75 попадения на мач. В предва-
рителните групи бяха реализирани 136 попадения, а на 
осминафиналите – още 18.

До края на Мондиал 2014 остават още 8 двубоя, а 
вече е премината границата от точни удари във врата-
та от последните две световни първенства. За послед-
но по-висока резултатност от 2,81 гола средно на мач 
е имало на Световната купа в Испания преди 32 години.

Ставаме свидетели на 
най-резултатното Световно

„Лудогорец“ стартира по впечатляващ начин контро-
лите си на английска земя след гръмка победа с 4:2 над 
румънския шампион „Стяуа“.

„Орлите” поведоха набързо с 4:0 след попадения на Све-
тослав Дяков, Марселиньо, Роман Безяк и Шоко, а в послед-
ните десетина минути „стелистите” върнаха два гола 
чрез Градинару и Габриел.

Разгромът за „Стяуа“ можеше да е далеч по-сериозен, 
но родният шампион изпусна две дузпи чрез Дяков и Зла-
тински, а на няколко пъти футболисти на разградчани из-
лизаха очи в очи с противниковия страж, но не успяха да 
го преодолеят.

Това бе първа контрола за „орлите” на Острова. Как-
то е известно, „Лудогорец“ е предвидил 5 проверки срещу 
„Стяуа“, „Хартс“, „Динамо“ (Букурещ), АЕЛ и още един про-
тивник, с когото се преговаря.

Пламен Константинов или Мартин Стоев са най-
вероятните наследници на Камило Плачи в национал-
ния отбор по волейбол. Постът на старши треньо-
ра стана вакантен, след като италианецът подаде  
оставка.

Решението му изненада всички от централата и 
от треньорския щаб. До момента специалистът не 
даваше индикации, че планира да се раздели с отбо-
ра въпреки рекордните 9 загуби, които записахме до 
момента в Световната лига. Още повече, че имаме 
още два мача до приключването на участието ни – в 
събота и неделя срещу Русия у дома.

Срещу олимпийския шампион националите ще  
бъдат водени от Найден Найденов. 
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Людмил Митакев

В САЩ си измислиха 
ново забавление – барбе-
кю в езерото. Почти като 
всичко, изобретено отвъд 
океана, и това намери бър-
зо своите почитатели и в 
Европа.

Цената не е  

за подценяване

За 50 хил. долара може 
да се купи яхта, на която 
собственикът да кани 
приятелите си. Дизай-
нерите от американска-
та компания Hammacher 
Schlemmer обаче са стиг-
нали до идеята да прода-
ват на същата цена малък 
плуващ остров със скара 
в центъра. Сумата звучи 
абсолютно налудничаво, 
но хрумването се оказва 
гениално. Barbecue Dining 
Boat може да превозва 
десет души, за всеки от 
които има отделно мяс-
то на масата. Лодката е 
снабдена с кръгла масичка 
с място за чинии и чаши. 
В средата има централ-
но място за барбекюто – 
устойчиво на топлина, за 
да може да запалите огъня 
за апетитните пържоли. 
Чадърът на лодката може 
да се свива, за да не за-
държа пушека, и след това 
може спокойно да го раз-
гънете за приятна сянка. 
Под седалките са предви-
дени контейнери за напит-
ки и хранителни продукти.

Съдът разполага с 
30-ватов електромотор, 
който позволява прид-
вижване с максимална 
скорост 4 км/ч. На борда 

има четири акумулаторни 
батерии, които стигат за 
осемчасово пътешествие 
по вода. Разбира се, пла-
ващото барбекю винаги 
може да бъде снабдено с 
извънбордов двигател. 

Превозното средство 
набира все повече прия-
тели в цяла Европа и ста-
ва любимо съоръжение 
за отдих и развлечение. 
Предприемчиви хотелиери 
и ресторантьори из елит-
ните курорти предлагат 
на клиентите си тази 
уникална възможност за 
фирмено или частно пар-
ти. На места цели ресто-
ранти се състоят от пла-
ващи сепарета с барбекю 
по средата.

Плаващо джакузи – хит  

в Калифорния

Пак от страната на 
неограничените възмож-

ности дойде идеята за 
още едно екстравагант-
ното релаксиращо съоръ-
жение. Предприемчив ка-
лифорниец изобрети нова 
водна атракция – плаващо 
джакузи. Това е дефиници-

ята за пълна релаксация – 
горещо джакузи, приятели 
и, разбира се, нещо за ха-
пване. 

Това обаче не е типич-
ното съоръжение в някой 
СПА комплекс – то се на-

мира върху лодка. Проек-
тът и реализацията му е 
на Тейлър Родес, който съ-
четава две от любимите 
си неща в едно ново изжи-
вяване, което е достъпно 
за всеки с възможности 
да заплати съответната 
цена.

Екстравагантната 
лодка е получила разре-
шителни от редица ин-
ституции, включително 
и от бреговата охрана на 
Съединените американ-
ски щати. Процедурата 
отнела точно две годи-
ни. Местните власти са 
особено чувствителни на 
тази тема, след като едно 
друго събитие, организи-
рано от младежи във води-

те на океана и включващо 
много алкохол, завърши с 
масов бой.

Джакузито дава въз-
можност за гмуркане в 
студените води на зали-
ва, след което предлага 
топлината на масажната 
струя. 

Как е у нас

Интересни идеи в тази 
посока предлагат част 
от проектите за нова ви-
зия на парк „Клептуза”. В 
обновяването на един от 
символите на Велинград 
са включени лятно кино, 
плаващо барбекю и много 
раздвижена визия на вод-
ното пространство.

След Америка 
модата 
завладява 
Европа и 
света

ИКОНОМИКА
 

Бургас

20 нови търговски 
представителства в чужбина 
привличат инвеститори у нас

МАРШРУТИ

Салвадор де Баия – 
футбол, фиеста, плажове 
и вековна история

Годишната награда за 2013 г. 
на НСОРБ в категория 

„Печатни медии“

Наградата за 2010 г. на Съюза 
на юристите в България  и 
на Висшия съдебен съвет 

за публикация в централния 
печат на правна тематика и за 
точно и обективно отразяване 

дейността на съдебната 
система
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Романтично е в джакузи

Удобно насред езерото

По него се увличат дори и в Персийския залив

Съоръжението 

има подробна 

инструкция за 

употреба
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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.

Виц  Бисери от кухнята

Пернишките 

пчели вече не събирали 
само мед, а и други 
цветни метали.

Градът става 
добро място за 

дивеене

***

Данните, които 
преваряваме
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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 „Сънсет Ризорт“ – гр. Поморие
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MS-POLYMER 2730
(600 ml)

Цени за членове на КСБ

Разполагаме с постоянни 
наличности на склад от 
сив материал

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

ВЛАГОУСТОЙЧИВ 
ШПЕРПЛАТ
А КАЧЕСТВО - DINEA 
BROWN FILM
36 броя обращаемост SH-Q ВТВЪРДИТЕЛ 

ЗА ШЛАЙФАН БЕТОН

Дом на строителя

www.abc-enginering.eu

8,30 лв./бр.
0,40 лв./кг 
кварц/корунд

20 мм
44 лв./бр.

21 мм
42 лв./бр.
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