
ИЗДАНИЕ НА КАМАРАТА НА СТРОИТЕЛИТЕ В  БЪЛГАРИЯwww.vestnikstroitel.bg
www.ksb.bg

Брой 29, година VI, 18 юли 2014

www.leo-bg.com

Ренета Николова

Управителният съвет на Камарата на 
строителите в България излезе със ста-
новище като реакция на критичната си-
туация, създадена поради спирането на 
плащанията към строителните компании, 
изпълняващи проекти по оперативните про-
грами.

„Във връзка с огромните задължения на 
държавата и общините към строителните 
фирми, изпълняващи проекти по оператив-
ните програми, по решение на УС на КСБ бе 
проведена среща с НСОРБ, на която бяха об-
съдени проблемите и евентуалните начини 
за решаването им. КСБ и НСОРБ поискаха с 
писмо изх. №102/07.07.2014 г. среща с компе-
тентните институции за намиране на изход 

от критичната ситуация. Към днешна дата 
отговор на нашето писмо няма. В същото 
време в Камарата ежедневно постъпват за-
питвания на наши членове, които са в теж-
ко финансово състояние поради неплащане 
на извършените дейности по важни инфра-
структурни обекти, за това как да процеди-
рат“, се посочва в становището. 

КСБ препоръчва: „Предвид липсата на 
адекватна реакция от отговорните инсти-
туции строителните компании да пристъ-
пят при спазване на българското законода-
телство към процедура за подписване на 
Акт обр. 10 съгласно Наредба №3/2003 г. 
по ЗУТ за спиране на строителството до 
намиране на решение за възстановяване на 
финансирането на проектите по европей-
ските програми.“ 

ИНТЕРВЮ РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
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Гинка Чавдарова, 
изп. директор на НСОРБ:
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СПЕЦИАЛЕН ГОСТ

КСБ - АНАЛИЗИ

 стр. 8 стр. 6-7

Инж. Галина Василева, 
зам.-ръководител на УО на 
ОП „Транспорт”:

По ОПТТИ 
авансовото плащане 
ще е от 1 до 1,5%

Наясно сме, че 
търпението  
на изпълнителите  
не може да е безкрайно

Сключени договори 
по обществени      
поръчки януари – юни 
2014 г.

Пуснаха движението 
по естакадата при 
Семинарията

Правна обосновка 
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ГРАДУШКА

Тези дни бригадата ни имаше мно-
го работа. След апокалиптичната гра-
душка, паднала над София, телефонът 
в офиса на фирмата загря от спешни 
повиквания по адреси за отстраняване 
на пораженията. В повечето случаи ни 
викаха за замазване на разкъсана външ-
на изолация, смяна на счупени прозорци 
и пренареждане на керемиди. Накъдето 
и да тръгнехме с буса, вземахме със 
себе си повечко изолационни платна, 
торби с шпакловъчна смес, стъкла и 
керемиди. Като ни видеха, че работим 
някъде, съседите ни викаха и без пред-
варителна заявка, а материалите не ни 
достигаха. 

Така се случи и с баба Мария. Ней-
ната малка, много стара къщичка беше 
сгушена между две големи столични ко-
операции. Това я беше запазило от по-
вече поражения – имаше само няколко 
счупени стъкла на прозорците и раз-
местени керемиди. Но за възрастната 
жена, живееща на едната вдовишка 
пенсия, това беше достатъчно, за да 
бъде докарана до бедствено положение. 

Тя стоеше пред къщата – прегър-
бена, подпряна на тояжката си, и ни 
гледаше с надежда да й обърнем малко 
внимание. Как можехме да не отгово-
рим на такъв, макар и безмълвен, при-
зив за помощ!? Затова, докато поправя-
хме щетите по съседните кооперации, 

на обедната почивка отделихме време 
и за нейната къщица. Пренареждайки 
разместените керемиди на покрива, се 
заговорихме с бабата. От дума на дума 
възрастната жена ни разказа накратко 
целия си живот – беше останала съв-
сем сама, след като изгубила съпруга 
си, а двете й деца се запилели из чужди-
те страни прехрана да търсят. 

Решихме да отклоним малко тема-
та, да поразведрим настроението, но 
с бабата за завършилото Световно по 
футбол някак не идеше да говорим… 
Виж, за страшната градушка, дето 
потроши и автомобилите ни, приказ-
ката не свършваше. Тогава жената ни 
сподели своята простичка, изстрадана 
истина за живота: „Дечица, тази гра-
душка е поправима, ами онази, другата, 
не е!” В първия момент не разбрахме за 
какво ни говори, но когато проследи-
хме едва доловимо навлажнения й по-
глед, насочен през счупения прозорец 
към старичкия скрин, дето, подпрени 
до иконката на светата Богородица, 
стояха трите снимки на най-свидните 
й хора, ние замълчахме и се опитахме 
да възстановим малкото поправимо, 
останало в живота на тази жена… 

   

От тухларната 
Петър Донкин

Тухла четворка

www.tondach.bg    

TONDACH®

Eмил Христов

В Камарата на строители-
те в България (КСБ) се проведе 
среща на председателя на УС 
на КСБ инж. Светослав Глосов и 
изпълнителния директор на Ка-
марата инж. Иван Бойков с пред-
ставители на Търговския отдел 
на американското посолство. Тя 
бе организирана по решение на 
разширения Управителен съвет 
на КСБ. Обсъдени бяха редица 
възможности за развитие на съ-
трудничеството в строителния 
бранш. Коментирана бе и пози-
цията на американския посланик 
у нас Марси Рийс относно фир-
мите, участващи в консорциума 
за строителството на газопро-
вода „Южен поток“.

Инж. Глосов изрази мнението 
на Камарата, че българските 
фирми спазват законодател-

ството и са ангажирани един-
ствено със своите договори 
за строителство. Той запозна 
гостите и с готовността 82 
български строителни фирми 
да участват в реализирането 
на проекта. Според представи-
телите на Търговския отдел на 
Посолството на САЩ е необхо-
димо да има прозрачност относ-

но реализацията на газопровода. 
Те са на мнение, че компаниите 
нямат причина за притеснение 
от евентуални санкции от аме-
риканска страна, ако в проце-
дурите не участват фирми от 
забранителния списък на САЩ 
и поръчките се провеждат по 
европейските правила и съгла-
сувани с Европейската комисия. 
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Роза Никова 
ОП на КСБ – Кюстендил

Председателят на ОП на 
КСБ – Кюстендил, инж.Све-
тослав Борисов взе участие 
в поредното заседание на Об-
ществения консултативен съ-
вет към областния управител, 
където той е зам.-председа-
тел. Те обсъдиха напредъка на 
работата по Споразумението 
за партньорство на България 
за програмния период 2014 – 

2020 г. и възможностите за 
финансиране по оперативните 
програми.

Взето бе решение да се иска 
от правителството да се съз-
даде съвет за енергийна ефек-
тивност. Според участниците 
в срещата трябва да има дос-
тъп до програмите и за едно- и 
двуфамилните къщи. В област-
ния град 50% от панелните бло-
кове са празни и програмата е 
неприложима. 

ОП на КСБ – Кюстендил, е 
поело ангажимент да извърши 

проучване от специалисти 
относно намиране на улеснен 
достъп до стената на Хисар-
лъка. „Засега има предложения 
това да става чрез кабинков 
лифт, с който да се извърши 
придвижването от пазара до 
обекта“, обясни областният 
управител Иван Каракашки. 
Предстои да се изработи нова 
геодезична снимка с трасе, 
което да върви право наго-
ре. След това ще се извърши 
остойностяване, за да има це-
ново ориентиране.
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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 

Десислава Бакърджиева 

„Основни булеварди и улици в София 
ще бъдат изцяло ремонтирани през 
следващата година. Планирано е об-
новяването на бул. „Джеймс Баучер”, 
ул. „Козлодуй”, ул. „Г. С. Раковски”, бул. 
„Княз Александър Дондуков” и бул. „Ца-
риградско шосе” в участъка от надлеза 
над бул. „Александър Малинов” до Око-
ловръстния път на София. Това ще са 
най-значимите обекти в сферата на 
транспорта, които ще бъдат реали-
зирани през 2015 г. Друг голям проект, 
който ще бъде стартиран, е третият 
метродиаметър. Изграждането му оба-
че ще може да започне най-рано през 
втората половина на годината.” Това 
заяви пред вестник „Строител” зам.-
кметът на София Любомир Христов, 
след като откри модернизираната 
трамвайна линия по бул. „България”.

Столичната община е обявила 
процедура за избор на изпълнител на 
строителните дейности по бул. „Княз 
Александър Дондуков”, бул. „Джеймс 
Баучър”, бул. „Витоша”, ул. „Koзлодуй” 
и ул. „Кракра”. Обществената поръчка 
е за 17,1 млн. лв. и е разделена на пет 
обособени позиции. Първата обхваща 
реконструкцията на ул. „Кракра” и бул. 
„Княз Александър Дондуков” от ул. „Кра-
кра” до Младежкия театър. Вторият 
лот е за ремонт на бул. „Витоша” в 
участъка от ул. „Гургулят” до ул. „Бяла 
черква”. Обновяването на ул. „Koзлодуй” 
от бул. „Княгиня Мария Луиза” до ул. 
„Константин Стоилов” и ул. „Индустри-
ална” е заложено в третата позиция. В 
четвъртата попада модернизацията 
на бул. „Джеймс Баучър” от бул. „Черни 
връх“ до площад „Велчова завера”. Пета-

та позиция е за консултантски услуги, 
свързани с ремонтите.

„Обявяваме процедурите сега, за 
да планираме максимално добре стро-
ителните дейности през 2015 г. Вече 
имаме сключени договори с изпълни-
телите на проектите в сферата на 
транспортната инфраструктура, кои-
то ще започнат до края на 2014 г., и 
няма пречка да се подготвяме за след-
ващата година”, допълни зам.-кметът.

По време на откриването на рекон-
струирания релсов път по бул. „Бълга-
рия” Любомир Христов обясни, че той 
не е подменен в участъка при бул. „Акад. 
Иван Гешов” заради предстоящото из-
граждане на кръстовище на две нива. 
„Линията ще бъде част от проекта за 
естакадата при бул. „България” и бул.
„Акад. Иван Гешов”. В момента се из-
пълняват градоустройствените про-
цедури за кръстовището на две нива. 
Те трябва да приключат в следващите 
няколко месеца, след което ще бъде 
издадено разрешение за строеж и ра-
ботата ще стартира. Надявам се до 
края на тази година строителството 
да започне”, посочи той.

Трамвайното трасе по бул. „Бълга-
рия“ с дължина 3,7 км е рехабилитирано 

по Проекта за интегриран столичен 
градски транспорт, финансиран по 
Оперативна програма „Регионално раз-
витие”. Инвестицията е за 6,9 млн. лв. 
След реконструкцията релсовото тра-
се е единственото по рода си за те-
риторията на столицата. Пилотно в 
София се монтира т.нар. безнаставов 
път на баластова призма с бетонови 
траверси за междурелсие 1009 мм с 
еластично скрепление. Строително-
ремонтните работи са изпълнени от 
„СК-13 Трансстрой” АД. По време на ре-
ализацията е изграден нов релсов път с 
обща дължина 7433 м единичен коловоз, 
от които 2898 м в крива и 49 м в стрел-
ки, кабелна мрежа средно напрежение, 
контактна мрежа – монтирани са 109 
нови стоманени стълба и 6260 м нова 
контактна мрежа. Изпълнени са и ра-
боти по инженерната инфраструктура 
– за отводняване на трасе. 

С модернизирането на трамвайния 
път е започнал и друг проект за обновя-
ването на всички подлези по протеже-
нието на бул. „България”. При четири от 
тях дейностите са на финален етап, 
а при останалите строителството 
продължава. Очаква се работата по 
всички да приключи до края на август.

Строителните дейности ще се реализират през 2015 г.
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Управителният съвет на Националния клуб 
на строителите ветерани поздравява Йордан 
Божков – председател на Контролния съвет 
на НКСВ, във връзка с неговата 80-годишнина!

Данчо, бъди все така жизнен, предан и все-
отдаен към колегите, към бранша и семей-
ството си.

Председател на УС на НКСВ 
Инж. Тодор Топалски

До  
Управителите 
на фирми – членове на КСБ, 
ОП – София

 Уважаеми колеги,

 Във връзка с предстояща през есента 
среща с Немската строителна камара, на 
която ще бъдат обсъждани проблемите на 
български строителни фирми, работещи 
в Германия, молим да изпратите писмена 
информация за трудностите, които сре-
щате при работата си там. 

В тази връзка ОблС на КСБ, ОП – Со-
фия, кани фирмите, които работят във 
Федерална република Германия, на среща 
на 24.07.2014 г. от 16.00 ч. в Заседателна-
та зала на КСБ.

Желаещите да присъстват могат 
да изпратят имената на участника и 
на фирмата, както и писмената инфор-
мация на е-mail: sofia_office@ksb.bg до 
18.07.2014 г.    

  
  Председател: (п)
  инж.Николай Станков 

ОБЛАСТНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО - СОФИЯ

Невена Картулева

Във връзка с очакваната от бран-
ша наредба за обществените поръчки 
в сектор „Строителство“ вицепреми-
ерът по икономическото развитие Да-
ниела Бобева посочи, че текстовете 
няма да бъдат изведени в отделен под-
нормативен акт, а ще бъдат включени 
в ЗОП. Вицепремиерът подчерта, че 
те са готови и в четвъртък са внесе-
ни в Министерския съвет от ресорно-
то ведомство – Министерството на 
икономиката и енергетиката. 

Тя съобщи още, че работният ва-
риант на правилника към ЗОП за въз-
лагане на ин хаус поръчки, който се 

подготвя от Министерския съвет, е 
готов на 80%. По думите й предстои 
следващата седмица да бъде завър-
шен, така че служебното правител-
ство да разполага с драфт на доку-
мента, който само да прецизира. 

 „Условието за наличие на разре-
шение за достъп до класифицирана 
информация на външните експерти, 
участващи в тръжните комисии, се 
отнася само за онези, които ще участ-
ват в комисии по обществени поръчки 
в сферата на отбраната и сигурност-
та.” Това уточни вицепремиерът по 
икономическото развитие Даниела Бо-
бева в отговор на въпрос на в. „Стро-
ител“ за въвеждане на изиск ване към  

документите на експертите  от спи-
съка на АОП да се прилага и удостове-
рение за достъп до класифицирана ин-
формация. Председателят на КСБ инж. 
Светослав Глосов коментира, че това 
е „необмислено решение”, което ще за-
сегне над 300 специалисти, включени 
в списъка. Той добави и че не може да 
се намери обяснение защо му е на един 
експерт в комисия по саниране на учи-
лище да има достъп до класифицирана 
информация.

 Цялото интервю с вицепремие-
ра по икономическото развитие Да-
ниела Бобева четете в следващия 
брой на в. „Строител“ и на сайта –  
www.vestnikstroitel.bg

Вицепремиерът по икономическото развитие Даниела Бобева:
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Мартин Славчев

Областният съвет на ОП на КСБ – Бур-
гас, взе решение всички фирми от района, 
които желаят да помогнат конкретно за въз-
становяване на щетите от наводнението 
на бургаския манастир „Света Богородица“, 
да могат да се включат в инициативата, 
като направят вноска от 100 лв. в офиса на 
Областното представителство. Събраните 
средства ще бъдат използвани за възстано-
вителни работи. Ще бъде направен пълен и 
точен отчет за изразходването на парите. 
Специална комисия констатира всички стро-
ително-монтажни работи, които трябва да 
бъдат извършени в манастира.

 „Надявам се, че строителите ще под-
помогнат тази инициатива, чрез която да 
покажем, че сме съпричастни и отговорни за 
културните и духовните средища на града 
ни“, призова инж. Николай Николов – предсе-
дател на ОП на КСБ, Бургас.

Мирослав Еленков

„Голям проблем при ОП „Иновации и кон-
курентоспособност 2014 – 2020” (ОПИК) е 
сериозната информационна недостатъч-
ност по отношение на публичността на 
групите фирми, които пряко участват в 
процеса на обществени поръчки“ – това 
заяви Бойко Великов, директор на Центъ-
ра за превенция и противодействие на ко-
рупцията и организираната престъпност, 
по време на пресконференция, на която бе 
представен доклад-анализ за корупционни-
те рискове при ОПИК.

„11 са проблемните групи, които сме 
идентифицирали. Сред тях са празноти и 
противоречия от системно-правен харак-
тер, констатирани в законовата и подзако-
новата нормативна уредба, недостатъчни 

механизми за проверка на интегритета, 
за конфликт на интереси, както и такива 
при определяне изискванията към канди-
дат-бенефициентите и при изпълнение на 
проекта от тяхна страна“, посочи Великов. 
„На базата на направените констатации е 
изготвено предложение за внедряване на 6 
групи мерки за превенция и преодоляване на 
установените корупционни рискове. Те са 
включени в доклада на центъра, депозиран 
в Министерския съвет в края на миналата 
седмица”, поясни Бойко Великов.

Той отново даде като добър пример 
Камарата на строителите в България с 
Централния професионален регистър на 
строителя, които по неговите думи „са 
успели да въведат яснота относно компа-
ниите, които имат потенциал и ресурс да 
участват при търговете”.

ния дъжд“, каза арх. Христов. Той поясни, че 
преди това дни наред е валяло и земята е 
била напоена. „Дори и територията да не 
е била населена, пак е щяло да се образу-
ва вълна“, уточни още той. Началникът на 
ДНСК добави, че според устройствения 
план на местността на мястото на най-по-
страдалите улици е трябвало да има зелени 
площи. „Според действащия регулационен 
план за Варна от 1978 г. най-засегнатите 
територии от наводнението в „Аспару-
хово” са били предвидени за озеленяване“, 
подчерта той. Николай Христов каза също 
така, че от 1992 г. има регулационен план 
за квартала с нанесена корекция, който не 
е влязъл в сила поради обжалвания. В него 
са били предвидени корекции и на дерето. 

Емил Христов

„Инвестираме над 8 млн. лв. за модер-
низацията на жп гара Бургас.“ Това заяви 
министърът на транспорта, информацион-
ните технологии и съобщенията Данаил 
Папазов по време на подписването на до-
говорите за строителство и надзор на 
съоръжението. На церемонията присъст-
ваха кметът на община Бургас Димитър 
Николов и областният управител Павел 
Маринов.

Изпълнител по договора за проектира-
не и строителство е ДЗЗД „Железопътна 
инфраструктура Бургас“, в което влизат 
„Техно строй България“ ООД,  „Билдникс“ 
ЕООД и „Сънником“ ЕООД. Оценката на съ-
ответствието и строителния надзор ще 
се осъществят от обединение „Рубикон 
– ЕН АР 1“. В рамките на проекта ще се 
обнови приемната сграда и ще бъде извър-
шена реставрация на фасадата, а на перо-
ните ще бъдат изградени специални рампи, 

които да позволяват достъп за хората с 
намалена подвижност. 

Гарата е построена в началото на XX в. 
и е една от първите железопътни гари в 
България. Вследствие на близо 100-годиш-
ната експлоатация без основни ремонти, 
както и на големия пътникопоток, преми-
наващ ежедневно през приемното здание, 
отделните строителни елементи са силно 
амортизирани.

Обектът е част от по-мащабен про-
ект, който предвижда и рехабилитацията 
на Централната гара в София, както и 
преустройство и саниране на приемното 
здание на гара Пазарджик. Финансирането 
е по Оперативна програма „Транспорт“.
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Невена Картулева

2,7% дефицит се залага 
с актуализацията на бю-
джета за 2014 г., съобщи 
министърът на финансите 
Петър Чобанов след редов-
ното седмично заседание 
на Министерския съвет. 
Така недостигът в хазна-
та се повишава със 725 
млн. лв., или с 0,9% от БВП. 
Кабинетът предложи на 
парламента и увеличение 
на тавана на дълга с 3,4 
млрд. лв. Предвижда се до-
пълнителна възможност за 

даване на държавна гаран-
ция в размер на 2 млрд. лв. 
за Фонда за гарантиране на 
влоговете в банките. В пре-
ходните и заключителните 
разпоредби се планира той 
да може да емитира дълг. 
Правителството предложи 
на Народното събрание да 
се актуализира бюджетът 
на Националната здравно-
осигурителна каса (НЗОК) 
с 225 млн. лв., уточни още 
Чобанов, коментирайки ре-
шението на Министерския 
съвет. 

По думите му актуали-

зацията на бюджета цели 
гарантиране на гъвкавост 
и възможност служебният 
кабинет да работи нормално 
при липса на парламент. Чо-
банов посочи, че поправката 
няма аналог, тъй като досе-
га не си спомня отиващо си 
правителство да осигурява 
гъвкав буфер за онези, които 
идват след него.

На следващия ден пред-
ложенията на Министерския 
съвет бяха внесени в ресор-
ните комисии в парламента 
– по бюджет и финанси, по 
икономическа политика и 

туризъм и по здравеопазва-
не. Техните членове отхвър-
лиха актуализацията на 
държавния бюджет. Както 
обещаха, народните избра-
ници от ГЕРБ не се появи-
ха на заседанията, а преди 
това не осигуриха кворум за 
откриването на парламен-
тарната сесия.

С гласовете на БСП и 
ДПС бюджетната и здравна-
та комисия приеха актуали-
зацията на парите за НЗОК 
с 225 млн. лв. „Това може да 
стане факт, ако има промя-
на на държавния бюджет. 
Трансферът от държавна-
та хазна към касата ще се 
осъществи единствено ако 
се отрази откъде точно 
идват тези пари. Като из-

точник на въпросните 225 
млн. лв. може да се посочи 
свиването на разходите на 
някои ведомства, без да се 
повишава дефицитът, но 
това ще бъде разписано до-
пълнително между първо и 
второ четене в пленарната 
зала на законопроекта за 
актуализация на държавния 
бюджет“, обясни министъ-
рът на финансите Петър 
Чобанов пред депутатите 
от трите парламентарни 
комисии, които се събраха 
за втори път, за да гласу-
ват корекцията за НЗОК. 
Идеята на министрите бе 
средствата да бъдат за 
сметка на увеличаване на 
дефицита. От БСП обаче 
настояват недостигът да 

не се повишава. „Може да 
се приеме само законът за 
актуализация на бюджета 
на Здравната каса, без да 
се променя държавният бю-
джет“, обясни зам.-предсе-
дателят на ПГ на левицата 
Корнелия Нинова.

Междувременно лиде-
рът на ГЕРБ Бойко Борисов 
постави нов ултиматум към 
управляващите, според кой-
то партията му ще осигури 
кворум в пленарната зала, 
ако БСП и ДПС отменят за-
коните за МВР и Сметната 
палата. Борисов беше ка-
тегоричен, че в пленарната 
зала ГЕРБ няма да подкрепи 
предлаганата от кабинета 
актуализация в бюджета на 
НЗОК.

Емил Христов

„Причините за тежкото наводнение в „Ас-
парухово” са незаконните постройки в дерето 
и голямото количество битови и строителни 
отпадъци.“ Това заяви началникът на Дирекци-
ята за национален строителен контрол (ДНСК) 
арх. Николай Христов по време на нарочна прес-
конференция.

Проверката е по разпореждане на министъ-
ра на инвестиционното проектиране арх. Иван 
Данов. 

„Изхвърлените отпадъци и незаконните по-
стройки са предизвикали високата вълна, която 
пък е била вследствие на необичайно интензив-
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Свилена Гражданска

Неразплатените сред-
ства по проекти от Опе-
ративна програма „Околна 
среда“ са в размер на 400 
млн. лв. Това заяви ръко-
водителят на оператив-
ната програма Спиридон 
Александров на открива-
нето на пречиствател-
ната станция за отпадни 
води в Ябланица. Според 
него средствата ще бъ-
дат разплатени след раз-
блокиране на парите от 
Брюксел. Те са както за 
приключили вече проекти, 
така и за тези, по които 
се работи в момента. 

По думите на Ста-
нислав Анастасов – ми-
нистър на околната среда 
и водите, до края на юли 
средствата трябва да 
бъдат отблокирани. При-
помняме, че от ноември 
2013 г. плащанията по 
ОПОС са спрени от ЕК 
заради открити наруше-
ния при обществените 
поръчки, организирани от 
общините. Много населе-
ни места са разкопани за-
ради ВиК проекти, финан-
сирани по програмата, но 

извършената строителна 
дейност не се заплаща на 
изпълнителите. 

„До дни ще изпратим в 
Брюксел първия сертифи-
кат за 2014 г., а през след-
ващата седмица у нас ще 
пристигне комисия, която 
да потвърди, че нашите 
програми и контрол по 
оперативната програма 
работят“, подчерта ми-
нистърът. Според него 
това е формална техно-
логия, за да бъдат отбло-
кирани спрените пари по 

програмата, които са в 
размер на около 1 млрд. лв.

Във връзка с откри-
ването на пречиства-
телната станция за от-
падни води в Ябланица 
Станислав Анастасов 
подчерта, че ще се по-
добри цялостното еколо-
гично състояние в реги-
она, като същевременно 
с това ще се прекрати 
и замърсяването на река 
Ябланска. „Това съоръже-
ние е резултат от дъл-
гогодишните усилия на 

много екипи. Благодарение 
на средствата, предоста-
вени от Европейския съюз, 
такава малка община успя 
да построи подобно съоръ-
жение“, допълни той.

По думите му през 
следващия програмен пе-
риод 2014 – 2020 г. по При-
оритетна ос 1 на ОПОС 
са предвидени около 1 
млрд. лв. за изграждане на 
пречиствателни станции 
за питейна вода.

Областният управи-
тел Милко Недялков заяви, 

че с новото съоръжение 
Ябланица става в по-го-
ляма степен европейски 
град. Това е една от пред-
поставките в региона да 
се засили инвеститорски-
ят интерес и той да бъде 
оценен като екологично 
чист. „Горд бях, когато на-
учих, че обектът е бил да-
ден за пример за напредъка 
на България в усвояването 
на европейски средства. 
Това е заслужено постиже-
ние за жителите на града, 
за кмета Иван Цаков и 
вие трябва да сте горди 
с това“, допълни Недялков. 

Стойността на съо-
ръжението надхвърля 9,5 
млн. лв. 7,5 млн. лв. са от 
Оперативна програма 
„Околна среда 2007 – 2013“ 
чрез Кохезионния фонд на 

Европейския съюз, близо 
1,9 млн. лв. са дошли от 
държавния бюджет на 
България, а 49 000 лв. е па-
ричното участие на мал-
ката община в големия 
за мащабите на региона 
проект. Пречиствател-
ната станция за отпадни 
води в Ябланица е с екви-
валент жители 5000 души. 
В нея са заложени механич-
но пречистване на отпад-
ната вода, входна дъждо-
преливна шахта, помпена 
станция за сурови води с 
грубо пречистване, инста-
лация за фино механично 
пречистване и биологич-
но пречистване. Кметът 
Иван Цаков подчерта, че 
водата, която се зауства 
в реката, е бистра, годна 
за поливане и миене. 

Невена Картулева

Спиридон Александров отново зае поста на ръ-
ководител на Управляващия орган на Оперативна 
програма „Околна среда“ след проведен конкурс, 
процедурата за който е стартирала на 7 юли. Това 
съобщиха от пресцентъра на Министерството на 
околната среда и водите (МОСВ) след запитване на 
в. „Строител“ във вторник. 

Припомняме, че Александров стана ръководител 
на Управляващия орган на ОПОС през януари. В края 
на юни той беше заместен от Яна Георгиева. Ней-
ното място след по-малко от две седмици зае Ма-
риян Герганов. Той остана на поста три работни 
дни – до избирането на Александров за титуляр след 
конкурса. 

Според министър Анастасов средствата по оперативната 
програма трябва да бъдат отблокирани до края на юли

ПСОВ на Ябланица бе открита от кмета на общината Иван Цаков, министъра на околната 

среда и водите Станислав Анастасов и областния управител на Ловеч Милко Недялков

2% от стойността на 
обществената поръчка, но 
не повече от 15 000 лв. ще 
е таксата за обжалване. 
Това реши правителство-
то, като прие тарифа за 
таксите, които се събират 
за производствата по гла-
ва единадесета от Закона 
за обществените поръчки 
пред Комисията за защита 
на конкуренцията и Върхов-
ния административен съд. 
Тя е изготвена от експер-
ти от Министерството на 
правосъдието, администра-
цията на МС, Агенцията по 
обществени поръчки, КЗК и 

съдии от Върховния админи-
стративен съд.

Според промените в 
ЗОП, в сила от 1 юли т.г., 
за обжалване на процедури 
пред КЗК и ВАС се дължат 
пропорционални държавни 
такси. Кабинетът определи 
те да са 2% от посочената 
от възложителя прогнозна 
стойност на обществена-
та поръчка или на обособе-
ната позиция от нея. Въвеж-
дат се и граници. Таксата 
не може да бъде под 850 лв. 
и да надхвърля 15 000 лв. За 
касационните производства 
пред ВАС тя е съответно 

от 375 лв. до 7500 лв.
Досегашният размер на 

таксите за обжалвания по 
ЗОП беше 850 лв. или 1700 лв. 
в зависимост от случая.

Въвеждането на про-
порционални налози е обос-
новано от трайната тен-
денция в последните години 
да расте броят на подаде-
ните неоснователни жалби, 
което забавя провеждането 
на процедурите и спира ре-
ализацията на проекти. На-
пример през 2009 г. 876 са 
атакуваните търгове пред 
КЗК и ВАС, а уважените са 
450, което представлява 

51,37% от всички. За срав-
нение – през 2013 г. са об-
жалвани 15,08% от всички 
процедури. Трайната тен-
денция за нарастване на 
неоснователните жалби е 
в ущърб на възложителите 
и на сроковете за усвоява-
не на бюджетни средства, 
включително на предос-
тавените от фондовете  
на ЕС.

Ако жалбата се обяви 
за основателна, на лица-
та, които са я подали, се 
възстановява платената 
такса заедно с разходите 
по делото.

Мартин Славчев

Министърът на от-
браната Ангел Найденов 
присъства на медийния 
ден за посещение на ин-
женерно възпрепятства-
щото съоръжение на бъл-
гаро-турската граница. 
На организиран брифинг 
бяха отчетени изпълнените задачи до момента. Предста-
вителите на медиите имаха възможност да разгледат 
изграденото съоръжение. Над 7,5 млн. лв. е стойността 
на доставените материали за оградата, която трябва да 
бъде завършена на 20 юли. Повече по тематата очаквайте 
в следващия брой на в. „Строител“.

Снимка авторът
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Инж. Галина Василева, зам.-ръководител на Управляващия орган на ОП „Транспорт”:

Десислава 
Бакърджиева

Инж. Василева, Минис-

терството на транспор-

та, информационните 

технологии и съобще-

нията (МТИТС) направи 

отчет за дейността си 

за изминалата една годи-

на. Как ще коментирате 

последните резултати 

по изпълнението на ОП 

„Транспорт“ (ОПТ)?

Оценката ми за по-
стигнатото към момента 
е положителна. Целият 
наличен ресурс по програ-
мата е разпределен по про-
екти и приоритетни оси. 
Финансовите резултати 
са добри. Те са в рамките 
на очакванията и желания-
та на Управляващия орган. 
Размерът на плащанията 
спрямо последния отчет се 
е увеличил и вече достига 
60%. Сертифицираните 
разходи, които сме подали 
към ЕК също са нараснали 
на 56%. Завършени са 141 
км автомагистрали, над 
250 км жп линии, изграде-
ни са 24 км нови пътища I 
клас, както и двата учас-
тъка от столичното ме-
тро – общо 13 км линии и 
13 метростанции.

Колко са реално при-

ключилите обекти и как-

во остава да се свърши 

по програмата?

ОПТ финансира 21 ин-
вестиционни проекта, от 
които 11 са големи – за над 
50 млн. евро. Приключени-
те са 6. Реално и докумен-
тално обаче работата е 
финализирана само по 3 от 
тях – по двата участъка 
на метрото и АМ „Тракия”. 
Проектът трябва да за-
върши не само физически. 
Той трябва да бъде офор-
мен и документално, което 
е дълъг и труден процес. 
За сравнение: по програ-
ма ИСПА имаше четири 
големи инфраструктурни 
обекта – АМ „Люлин”, ле-
тище София, жп линията 
Пловдив – Свиленград и 
Дунав мост 2, и работата 
по  затварянето на два от 
тях – Пловдив – Свиленград 
и Дунав мост 2, все още 
продължава.

По ОПТ ни предстои 
да приключим напълно още 
много проекти и да усвоим 
още 40% от средствата, 
което означава, че незави-
симо че навлязохме в новия 
програмен период, ни пред-
стои още сериозна работа 
по изминалия.

Рисковите жп и път-

ни проекти по ОПТ по-

ставят ли под въпрос 

успешното изпълнение на 

програмата?

Всички проекти, които 

са в процес на изпълнение, 
следва да се считат за ри-
скови. Особено тези, които 
трябва да приключат през 
2015 г. Там може да въз-
никнат всякакви изнена-
ди. В строителния процес 
причините, в резултат на 
които се налагат измене-
ния в предмета и обхвата 
на проекта, могат да се 
дефинират като „рискове”. 
Това е неизбежно явление, 
което следва да се пред-
вижда, контролира и упра-
влява по справедлив и ефек-
тивен начин, така че да не 
възпрепятства реализаци-
ята на инвестицията.

Тези, които напоследък 
привличат внимание, са 
само четири. Те са иден-
тифицирани като високо-
рискови заради голямата 
стойност и натрупаното 
закъснение. Естествено, 
това ги прави рискови за 
изпълнението на цялата 
програма. Два от тях са 
в пътния сектор – лото-
ве 1 и 2 на АМ „Марица” с 
обща индикативна стой-
ност 150 млн. евро. И при 
двата участъка има закъс-
нение в строителството. 
Другите два обекта са 
железопътните линии Ди-
митровград – Свиленград 
и Септември – Пловдив, 
строителството на които 
възлиза на 300 млн. евро. 
Проектът „Септември – 
Пловдив“ стартира късно, 
но се изпълнява по график. 
При отсечката Димитров-
град – Свиленград също 
има установено закъсне-
ние, но това се дължи на 

сложността на обекта. 
Той е разделен на 16 под-
участъка, изискващи 16 
разрешения за строител-
ство, сложна координация и 
съгласуване на всички ета-
пи. Двата жп проекта са 
предмет на специален мо-
ниторинг, ангажирали сме 
и консултантска помощ 
от Европейската инвести-
ционна банка да подпомага 
Управляващия орган и бене-
фициента за успешното им 
завършване в рамките на 
допустимост на разходи-
те през първия програмен 
период. Завършването на 
всички проекти с финанси-
ране от одобрения ресурс 
на ОПТ до края на 2015 г. е 
основното предизвикател-
ство пред програмата от 
тук нататък.

 
Има ли опасност от 

спиране на средства, по-

добно на други оператив-

ни програми?

Няма индикации за 
това. Не виждам и сериоз-
ни причини да спрат сред-
ствата по ОПТ. Управлява-
щият орган непрекъснато 
се одитира. Системите за 
управление и контрол функ-
ционират добре. Наложени-
те финансови корекции по 
отношение на обществе-
ните поръчки до момента 
са почти символични – те 
са под 1%. Всичко това ни 
дава увереност, че ОПТ ще 
продължи да се развива по-
ложително.

Проектът за рехаби-

литацията на гара Бургас 

започна последен по ОПТ. 

Това вкарва ли го веднага 

в графата на рисковите 

обекти?

Да, проектът е рисков. 
Причината е, че контра-
ктът с изпълнителя ще е 
инженерингов и ще е с про-
дължителност 18 месеца. 
Със самото подписване 
договорът излиза малко 
извън програмния период. 
Въпреки това УО счита, че 
той трябва да бъде стар-
тиран, защото е част от 
един общ проект за модер-
низирането на жп гарите 
в София, Пазарджик и Бур-
гас. Апликационната фор-
ма за трите сгради е една 
и ако не се изпълни част 
от нея, няма да се постиг-
нат целите и индикатори-
те за проекта като цяло. 
Оптимизацията на срока 
на изпълнение е възможна 
въпреки  тежките съгласу-
вателни процедури предвид 
това, че гарата в Бургас е 
паметник на културата.

Кои са най-големите 

трудности, с които про-

дължава да се сблъсква 

Управляващият орган при 

изпълнението на ОПТ?

Най-сериозният про-
блем, свързан с реализация-
та на инфраструктурните 
проекти, са отчуждител-
ните процедури, които се 
превърнаха в даденост. Те 
са основната причина за 
натрупването на закъс-
нения при реализирането 
на проектите и удължа-
ването на сроковете на 
почти всички договори. 

Решението на Конститу-
ционния съд през юли 2013 
г. доведе до още по-голямо 
усложнение при работата 
ни. Оттогава практически 
не може да се прилага по-
леката форма, която дава-
ше възможност по чл. 142 
от Закона за устройство 
на територията (ЗУТ) за 
предварително издаване на 
разрешение за строител-
ство преди окончателното 
приключване на отчужди-
телните процедури. За съ-
жаление отчужденията ще 
продължават да са основна 
пречка и за бъдещите про-
екти.

Проблемът с археоло-
гията също беше сериоз-
на трудност за бенефи-
циентите на ОПТ, но той 
намери своето решение с 
промените в Закона за об-
ществените поръчки.

Средствата за учас-

тък 2 от Западната дъга 

на Софийския околовръс-

тен път бяха пренасоче-

ни за жп проекта „Първо-

май – Свиленград“. Това 

налага да се разработи 

нова модификация на ОП 

„Транспорт и транспорт-

на инфраструктура 2014 

– 2020”. Ще има ли други 

промени в третата вер-

сия?

Решението за прехвър-
ляне на свободни средства 
е поради невъзможността 
да се осъществи участък 
2 от Западната дъга в 
срока на допустимост на 
разходите. Върховният ад-
министративен съд върна 

процедурата за избор на 
изпълнител в самото нача-
ло. Обществената поръчка 
отново е обявена, но като 
се отчете резервът за 
нови обжалвания плюс сро-
кът за изпълнение, смет-
ката показва, че времето 
няма да стигне проектът 
да бъде изпълнен в рам-
ките на ОПТ 2007 – 2013. 
Поради което УО проучва 
възможността участък 2 
от Западната дъга да се 
фазира по ОПТТИ 2014 – 
2020, което действител-
но налага модификация 
на програмата. Вероятно 
ще има и други промени 
в трета модификация на 
оперативната програма, 
например предложение за 
отпадане на дейности от 
жп проекта „Пловдив – Бур-
гас”, който се реализира по 
ОПТ, свързани с проекти-
рането на системи за сиг-
нализация и комуникация на 
железопътен възел Бургас, 
изпълнение на тягови под-
станции и др.  

Как се развиват пре-

говорите с ЕК? Кога оч-

аквате ОПТТИ да получи 

официално одобрение?

При последната ни 
среща с ЕК се обсъждаха 
главно проблеми по Опе-
ративна програма „Транс-
порт” и не остана време да 
коментираме програмния 
период 2014 – 2020 г. ОП 
„Транспорт и транспорт-
на инфраструктура” беше 
изпратена официално в на-
чалото на юли за консулта-
ции. Очакваме коментари, 

Отчужденията ще продължат да забавят строителството
Инж. Галина Василева е завършила 

Университета по архитектура, 

строителство и геодезия в София, 

специалност „Пътно строителство”. 
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на проекти по Оперативна програма 
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но до момента такива не 
сме получили. При неофици-
алните нямаше същест-
вени забележки от ЕК по 
политиката и стратегия-
та на оперативната про-
грама.

От разговорите, кои-
то сме имали към момен-
та, основните бележки са 
свързани с изпълнението 
на предварителното усло-
вие за наличие на интег-
рирана (мултимодална) 
транспортна стратегия 
и съответствието на 
предложените за финан-
сиране проекти с нея. 
Ние сме привлекли екип на 
JASPERS, който извърши 
анализ на наличните пла-
нове и стратегии, и пред-
стои изготвяне на план за 
действие, който ще се съг-
ласува с ЕК. Към настоящ-
ия момент нагласата е да 
се използва изготвеният 
през 2010 г. Общ генерален 
план на транспорта, като 
в него бъдат направени 
съответни актуализации. 
От страна на ЕК има раз-
бирането до подготвяне-
то на новата стратегия 
да не се блокира работата 
по новата програма. На-
дявам се  одобрението й 
да се случи през есента, 
в най-лошия случай ОПТТИ 
да бъде факт в края на го-
дината.

Колко проекта могат 

да стартират в момен-

та, в който по ОПТТИ по-

лучат одобрение?

Всички, които имат 
готовност и са одобрени 
за финансиране по програ-
мата до 2020 г. Вече има 
готови тръжни докумен-
тации за проекти, които 
могат да се реализират 
през настоящия програмен 
период. Обявени са проце-
дури за АМ „Калотина – 
София”, разширението на 
пътя Мездра – Ботевград, 
подадени в УО са тръжни-
те документации за път-
ните отсечки по лот 3 на 
АМ „Струма” – лотове 3.1 
и 3.3. Стартиран беше и 
търгът за третия метро-
диаметър, но той беше 

спрян от Комисията за 
защита на конкуренцията. 
Разбира се, все още няма 
гаранция, че всички тези 
проекти ще получат фи-
нансиране.

Тунелът при Кресна 

по лот 3.2 на АМ „Стру-

ма” е един от най-голе-

мите проекти по ОПТТИ, 

за който експерти поис-

каха алтернатива. Зам.-

министър Петър Киров 

заяви няколко пъти пред 

медиите, че по темата 

ще се води дебат не само 

между професионалната 

общност в България, но и 

с Европейската комисия. 

Има ли такъв?

Управляващият орган 
не е водил преговори с ЕК, 
но тя е запозната със ста-
новищата и исканията на 
браншовите организации 
за тунела при Кресна – за 
притесненията на биз-
неса относно голямата 
стойност на инвести-
цията за съоръжението 
и последващите разходи 
за поддръжка. Смятам, че 
ние трябва да си решим 
въпроса вътрешно, след 
което да запознаем Брюк-
сел. На този етап ЕК може 
ни каже, че България като 

държава членка е поела ан-
гажимент проектът за АМ 
„Струма” да бъде завършен 
докрай, включително пре-
минаването през Кресна. 
В решението по ОВОС е 
записано, че изпълнението 
на лот 3.2 може да стане с 
един или няколко тунела, и 

това следва да бъде обсъ-
дено и широко дискутира-
но, преди да се вземе окон-
чателното решение. При 
всички положения, каквото 
и решение да се избере, 
инвестицията в никакъв 
случай няма да е малка и 
едва ли би могла да бъде  
намалена наполовина. Не би 
следвало да се подлага на 
риск изпълнението на лот 
3.2, защото той е обвър-
зан с другите лотове на 
АМ „Струма”. За да успеем 
навреме, е необходимо да 
започнем строителство-
то на тунелния участък 
най-късно в края на 2015 г. 
– началото на 2016 г. 

Кога се очаква реално 

да заработи Механизмът 

за свързване на Европа?

Той вече работи. Запа-
зеният за България ресурс 
като страна по Кохезион-
ния фонд по Механизма 
за свързване на Европа е 

малък – 350 млн. евро, но 
въпреки това ние много 
разчитаме на него. Пър-
вата обява за набиране 
на предложения по схема-
та ще бъде публикувана в 
началото на септември. 
Тя ще е с продължител-
ност до края на февруари, 
за да могат да се пода-
дат достатъчно предло-
жения. В зависимост от 
проектната готовност 
предвиждаме да канди-
датстваме с железопът-
ните проекти за модер-
низация на отсечките 
София – Елин Пелин, Ви-
дин – Медковец и Драго-
ман – София. Съвместно 
с Румъния подготвяме и 
проект за подобряване на 
корабоплаването по р. Ду-
нав, който е с подчертано 
трансгранично значение и 
се надяваме също да бъде 
финансиран по механизма.

 
Очаквате ли проблеми 

при авансовите плащания 

по ОПТТИ?

Проблем с авансовото 
плащане ще има. През пе-
риода 2014 – 2020 г. поч-
ти няма да има такова 
по проектите. Досега те 
бяха в размер на 10% от 
ресурса на програмата. 
През настоящия период 
се очаква да бъде намален  
до 1 – 1,5%. Това означава, 
че няма да можем да дадем 
аванс по всички проекти, 
т.е. бенефициентите ще 
трябва да разполагат със 
собствени средства, за 
да започнат изпълнението 
на даден проект. Следо-
вателно ще е необходимо 
националният бюджет да 
осигури допълнителен ре-
сурс извън задължително-

то съфинансиране от 15%.

Какво трябва да се по-

добри в структурата на 

УО, за да се постигне по-

добро усвояване на сред-

ствата? Ще има ли по-

строг контрол или други 

нови моменти?

Структурата на Упра-
вляващия орган е изграде-
на на базата на одобрени-
те системи за управление 
и контрол на Оперативна 
програма „Транспорт” и 
ние непрекъснато я подо-
бряваме и оптимизираме.  
Ще има изменения във 
връзка с новите правила 
и регламенти, особено по 
националите документи. 
Управляващият орган на 
ОПТ работи добре и не се 
предвиждат съществе-
ни промени в системите 
за управление и контрол 
на ОПТТИ през втория  
период.

Какви са съветите ви 

към бенефициентите?

Съветваме се и се учим 
взаимно и УО разчита мно-
го на бенефициентите, но  
най-важното е, че ако ис-
каме да получим субсидии 
от ЕС, трябва да спазваме 
правилата. Контролът при 
обществените поръчки 
е много строг и ще ста-
ва все по-сериозен, за да 
не допуснем грешките на 
останалите оперативни 
програми. 

Към момента ОПТ има 
седем бенефициенти с до-
бре изградени структури, 
с отделни звена по проек-
тите. Броят им е сравни-
телно малък и съответно 
много по-лесно се работи с 
тях в сравнение с другите 
оперативни програми. Нор-
мално е бенефициентите 
да допускат грешки, но се 
очаква да се учат и дори 
мотивират от тях.

Положителни ли са по-

следните промени в Зако-

на за обществените по-

ръчки? Ще редуцират ли 

допусканите грешки при 

търговете, които водят 

до спиране на проекти?

Всички нови моменти 
трябва да се приложат, за 
да видим как ще работят, 
и едва тогава може да се 
даде правилната оценка. 
Предполагам, че изменени-
ята ще подобрят процеса, 
но първо трябва да ги при-
ложим. Това, което прави 

впечатление, е, че новите 
моменти усложняват рабо-
тата на възложителя, тъй 
като са завишени контро-
лът и санкциите, както  и 
общественият контрол 
при провеждането на тър-
гове. Положителното е, че 
се дават повече възмож-
ности на по-малките фир-
ми, които могат да участ-
ват в процедурите, като 
по този начин ще се сти-
мулира и конкуренцията. 
На пръв поглед промените 
не са радикални, но те биха 
могли да имат своя пози-
тивен ефект. 

Има ли нужда от други 

законодателни промени, 

за да се подобри усвоява-

нето на евросредства-

та? Например от закон 

за еврофондовете и нови 

структури, като агенция 

за координация? Какво би 

било отражението от 

една такава промяна – 

ще подобри или по-скоро 

ще забави усвояването на 

новите субсидии от ЕС?

Не мога да кажа, че 
няма нужда. Идеята за 
такъв норматив според 
мен е добра. Тя възникна 
през 2012 г. Аз бях част 
от работната група, коя-
то в продължение на по-
вече от година работеше 
усилено, за да има такъв 
закон. Всичко е разпръсна-
то в подзаконови актове, 
постановления и т.н. Раз-
бира се, един норматив не 
може да обхване всичко, но 
все пак той може да вмени 
някои основни принципи, да 
даде рамката и уреди об-
щоприложими за програми-
те правила.  За съжаление 
не се стигна до приемане-
то на такъв нормативен 
акт.

Ед н а  а г е н ци я  и ли 
структура по еврофондо-
вете, която обхваща всич-
ки оперативни програми, 
също би била полезна. Иде-
ята за такава институция 
обаче бе посрещната скеп-
тично от някои институ-
ции. Всяко предложение си 
има своите предимства и 
недостатъци. Създаване-
то на агенция изисква се-
риозни усилия и време, но 
същевременно всички ще 
работят по едни правила 
и процедури, ще се уеднак-
вят административните 
дейности. Считам, че про-
цесът  ще се контролира и 
управлява по-лесно.

7СТРОИТЕЛИНТЕРВЮпетък, 18 юли 2014

Проектът „Септември – Пловдив“ стартира късно, но се 

изпълнява по график

До момента са рехабилитирани 256 км жп линии по ОПТ

Изградени са 24 км нови пътища I клас

Снимки авторът
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Настоящото стано-
вище има за цел да изрази 
позицията на Управител-
ния съвет на Камарата 
на строителите в Бъл-
гария относно принцип-
ното наличие на правни 
основания за спиране на 
изпълнението по договори 
за обществени поръчки 
за строителство, финан-
сирани по ОПОС, поради 
спряното финансиране по 
програмата, както и от-
носно самата процедура 
и правните последици от 
спирането на изпълнение-
то по договорите. 

I. Наличие на правни осно-

вания за спиране на изпъл-

нението по договорите 

На първо място след-
ва да се има предвид, че в 
редица случаи просрочване 
на плащания по договора 
от страна на възложите-
ля и/или наличие на други 
обстоятелства, сочещи, 
че са налице проблеми с 
финансирането на дого-
вора, са предвидени из-
рично в самия договор за 
обществена поръчка като 
основания за спиране на 
дейностите по договора 
от страна на строителя. 
Пример за това са Общи-
те условия на FIDIC (Чер-
вена, Жълта и Сребърна 
книга), в които подробно 
са регламентирани осно-
ванията за спиране, проце-
дурата за спиране, както 
и правните последици от 
спирането. В тези случаи 
спирането на дейности-
те по договора трябва да 
се извърши въз основа на 
основанията, посочени в 
договора, при спазване на 
съответната процедура, 
разписана в договорните 
клаузи (например за из-
пращане на предизвестие 
и т.н.), ако има такава и 
като се имат предвид 
правните последици от 
спирането, регламенти-
рани в договора. 

В останалите случаи 
липсата на изрични кла-
узи, регламентиращи ос-
нованията, процедурата 
и правните последици от 
спирането на дейност-
ите по договора поради 
проблеми с финансиране-
то на обекта, в никакъв 
случай не означава, че та-
кова спиране не е регла-
ментирано и не може да 
бъде осъществено право-
мерно. Напротив, съглас-
но основните принципи 
на българското договорно 
право в съдържанието на 
конкретния договор импли-
цитно се считат включе-
ни приложимите към вида 
договор императивни 
правни норми, както и 

диспозитивните правни 
норми относно въпроси, 
по които в самия договор 
не е уговорено друго. В 
тази връзка чл. 45 от ЗОП 
изрично предвижда, че за 
всички неуредени въпро-
си във връзка със сключ-
ването, изпълнението и 
прекратяването на до-
говорите за обществени 
поръчки се прилагат раз-
поредбите на Търговския 
закон и на Закона за задъл-
женията и договорите. В 
случая именно чл. 90 от 
ЗЗД е приложимата прав-
на норма, регламентира-
ща правата на строителя 
да спре изпълнението по 
договора.

Съгласно чл. 90 от 
ЗЗД:

„чл. 90 ал.1. Длъжникът, 
който има срещу кредито-
ра си изискуемо вземане 
от същото правно отно-
шение, от което произти-
ча и неговото задължение, 
може да откаже да изпълни 
задължението си, докато 
кредиторът не изпълни 
своето. В такъв случай 
ответникът се осъжда да 
изпълни едновременно с 
ищеца.

ал. 2. Когато от об-
стоятелствата е ясно, че 
има опасност едната от 
страните да не изпълни 
задължението си, другата 
страна може да откаже 
да изпълни своето задъл-
жение, освен ако й се даде 
надлежно обезпечение.“

 Видно е, че в двете 
алинеи на законовата раз-
поредба са регламентира-
ни две отделни основания 
за спиране изпълнението 
по договора. Така чл. 90, 
ал. 1 е приложим във всич-
ки случаи, когато по кон-
кретния договор е налице 
забава на възложителя за 
извършване на плащане 
съгласно договора. В този 
случай изпълнителят има 
право да спре изпълнение-
то по договора, считано 
още от първия ден на за-
бавата до получаване на 
пълния размер на дължи-
мата сума.

От друга страна, раз-
поредбата на чл. 90, ал. 2 
от ЗЗД не изисква да е на-
лице забавяне на плащане 
по договора. Тази норма е 
приложима дори и възло-
жителят да е извършил 
коректно всички дължими 
до момента плащания. 
Законовата норма изис-
ква единствено да е на-
лице опасност едната от 
страните да не изпълни 
задължението си. По до-
говора за строителство 
основното задължение 
на строителя е да изпъл-
ни възложените работи 
в уговореното качество, 

количество и срок, а ос-
новното задължение на 
възложителя е да заплати 
възнаграждението на из-
пълнителя съобразно раз-
мера, сроковете и услови-
ята по договора. 

По отношение на кон-
кретния казус публично 
достояние е фактът, че 
плащанията по ОПОС са 
преустановени за неопре-
делен срок поради уста-
новени нарушения при из-
пълнение на програмата. 
Разходите на бенефициен-
тите по ОПОС не се въз-
становяват. Общоизвест-
но е и обстоятелството, 
че „Фондът на органите 
на местно самоуправление 
в България – ФЛАГ“ ЕАД е 
преустановил плащания по 
сключени вече договори с 
бенефициенти по ОПОС, 
както и че фондът не раз-
глежда нови искания за 
финансиране на проекти 
по ОПОС. Освен това пуб-
лично известен факт е, че 
Управляващият орган (УО) 
на ОПОС е наложил фи-
нансови корекции в значи-
телен размер на десетки 
общини – бенефициенти 
по ОПОС.

Горните факти са ши-
роко отразени и дискути-
рани в публичното прос-
транство. На правен език 
тези обстоятелства се 
наричат „ноторно извест-
ни“. Това означава, че те 
не се нуждаят от доказва-
не, тъй като са общодос-
тъпни за всеки, който се 
интересува по въпроса.

Тези общоизвестни 
факти безспорно пред-
ставляват обстоятел-
ства, от които е видно, 
че има опасност едната 
от страните по договора 
да не изпълни задължение-
то си съгласно чл. 90, ал. 
2 от ЗЗД, а именно въз-
ложителят да не изпълни 
основното си задължение 
по договора – да заплати 
дължимото възнагражде-
ние. В този случай по сила-
та на цитираната правна 
норма строителят има 
право да спре изпълнение-
то по договора, освен ако 
възложителят не пред-
стави надлежно обезпече-
ние или доказателство за 
платежоспособността си.

Във връзка с горното 
абсолютно неосновател-
но е изразеното от слу-
жители на УО на ОПОС 
становище, че строите-
лите нямат право да се 
позовават на изложените 
обстоятелства, тъй като 
при провеждане на проце-
дурите за възлагане на 
обществени поръчки са 
декларирали и представи-
ли доказателства за нали-
чие на определен финансов 

ресурс. При провеждане на 
процедурите за възлагане 
на обществени поръчки 
участниците в нея доказ-
ват капацитета си, вклю-
чително финансовия, да 
изпълнят предмета на об-
ществената поръчка съ-
образно нейните условия. 
Тоест чрез декларираните 
финансови възможности 
се удостоверява капаци-
тетът на изпълнителя 
да осигури необходимото 
от негова страна финан-
сиране на работите и 
дейностите по договора, 
съобразно условията на 
плащане, предвидени в 
договора за обществена 
поръчка, предвид обсто-
ятелството, че освен 
ако договорът за стро-
ителство не предвижда 
100% авансово заплаща-
не (каквито договори в 
практиката не същест-
вуват), във всички случаи 
изпълнението на обекта 
изисква определено фи-
нансиране от страна на 
строителя. Абсурд както 
от правна, така и от ико-
номическа гледна точка е 
да се твърди, че чрез де-
кларираното по време на 
процедурата за избор на 
изпълнител строителят 
е гарантирал, че ще оси-
гури финансиране на обек-
та, дори и възложителят 
да не е в състояние да из-
вършва плащания съгласно 
договора.

II. Процедура за спиране на 

изпълнението по договори-

те на основание чл. 90, ал. 1 

и ал. 2 от ЗЗД

Както се посочи по-го-
ре, за приложението на чл. 
90, ал. 1 от ЗЗД е доста-
тъчно да е налице забава 
на възложителя за извърш-
ване на плащане съгласно 
договора, независимо как-
ва е стойността на заба-
веното плащане и какъв 
е срокът на просрочие. 
Освен ако самият договор 
предвижда конкретна про-
цедура, за да се упражни 
надлежно правото по чл. 
90, ал. 1 от ЗЗД, е доста-
тъчно строителят да уве-
доми възложителя за спи-
рането на основание чл. 
90, ал. 1 от ЗЗД, както и 
да го покани за съставяне-
то и подписването на Акт 
обр. 10, съгласно Наредба 
№ 3 от 2003 г. В случай, 
че възложителят откаже 
да участва при съставя-
нето и подписването на 
Акт обр. 10, се прилага чл. 
5, ал. 3 и ал. 4 от Наредба 
№ 3 от 2003 г. – възложи-
телят се замества от ор-
гана, издал разрешението 
за строеж.

За да се приложи право-

мерно разпоредбата на чл. 
90, ал. 2 от ЗЗД, е препо-
ръчително на първо място 
строителят да поиска от 
възложителя информация 
и доказателства, че въз-
ложителят е в състояние 
да осигури финансиране 
на обекта. Ако в разумен 
срок след отправяне на ис-
кането възложителят не е 
отговорил или ако с отго-
вора му не са представе-
ни доказателства за на-
личие на финансов ресурс, 
следва да се счита, че са 
налице основанията за 
приложение на чл. 90, ал. 
2 от ЗЗД. В този случай 
би следвало строителят 
да уведоми възложителя, 
че спира изпълнението на 
договора на основание чл. 
90, ал. 2 от ЗЗД, както и 
да го покани за съставяне-
то и подписването на Акт 
обр. 10, съгласно Наредба 
№ 3 от 2003 г. За съста-
вянето и подписването на 
Акт обр. 10 важи казаното 
по-горе. 

III. Правни последици от 

спирането на изпълнение-

то на договора

Спирането на изпъл-
нението по договора на 
осн. чл. 90, ал. 1 и ал. 2 от 
ЗЗД представлява право-
мерно и законосъобразно 
действие от страна на 
изпълнителя. Същото не 
представлява изменение 
на договора за общест-
вена поръчка в наруше-
ние на чл.  43 от ЗОП, 
тъй като законовите 
разпоредби, приложими 
към договора за строи-
телство, включително 
чл. 90 от ЗЗД, предста-
вляват част от догово-
ра. Тоест действията на 
страните съгласно чл. 90 
от ЗЗД са действия в съ-
ответствие и в рамките 
на договора така, както 
същият е сключен.

 Спирането продължа-
ва до заплащането на дъл-
жимата сума в случаите 
по чл. 90, ал. 1 от ЗЗД или 
съответно в случаите по 
чл. 90, ал. 2 до отпадане на 
негативните обстоятел-
ства относно финансира-
нето по програмата или 
представяне на обезпече-
ние или доказателства за 
наличен финансов ресурс 
от страна на възложи-
теля.

Като пряка законова 
последица от спирането 
строителят се освобож-
дава от отговорност да 
изпълни и завърши рабо-
тите и дейностите по 
договора в първоначално 
предвидения срок. Наред 
с това в зависимост от 
основанието за спиране и 

спецификите на конкрет-
ния договор изпълнителят 
би могъл да претендира и 
заплащане на всички вре-
ди, произтичащи от спи-
рането, например разходи 
за мобилизация, демоби-
лизация, престой, охрана 
и т.н.

Следва да се има пред-
вид и че спирането на из-
пълнението на договора 
съгласно чл. 90 от ЗЗД не 
може да се третира като 
нарушение на условията 
за финансиране по ОПОС 
и съответно на договори-
те за финансиране, склю-
чени от възложителите 
на обществени поръчки. В 
случая се касае за упраж-
няване на права, регламен-
тирани от закона и в пъл-
но съответствие както 
със самите договори за 
обществена поръчка, така 
и с останалата приложима 
нормативна уредба. Още 
повече, че основанията за 
спиране се отнасят имен-
но до проблеми във връзка 
с осигуряване на финанси-
ране по програмата. 

Самият чл. 43, ал. 4 
от ЗОП предвижда, че 
възложителят следва да 
прекрати договор за об-
ществена поръчка, ако 
в резултат на непред-
видени обстоятелства 
не е в състояние да из-
пълни своите задължения 
по договора. Липсата на 
финансиране е именно 
такова обстоятелство. 
Тъй като към настоящия 
момент не е ясно дали и 
кога ще се осигури финан-
сиране по програмата, за 
да може възложителят да 
пристъпи към прекратя-
ване на договора на ос-
нование чл. 43, ал. 4 от 
ЗОП, единственото зако-
носъобразно действие от 
гледна точка на възложи-
телите е да се пристъпи 
към спиране на догово-
рите на основание чл. 90 
от ЗЗД. Противното би 
означавало, че съответ-
ните общини възложите-
ли съзнателно натрупват 
парични задължения, кои-
то не са в състояние на 
покрият от общинските 
бюджети. Нещо повече, 
относно вредите, които 
строителите могат да 
претендират във връзка 
със спирането на изпъл-
нението на договорите, 
общините – бенефици-
енти по програмата, би 
следвало на свой ред да 
претендират заплаща-
нето на същите спрямо 
държавата, тъй като об-
стоятелствата, налага-
щи спирането, са свърза-
ни именно с действията 
и бездействията на дър-
жавните органи. 
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Свилена Гражданска

Инж. Димитров, Варна бе 

сполетяна от водна стихия. 

Редица фирми – членове на Об-

ластното представителство 

на Камарата на строителите 

в България, се включиха във 

възстановяването на кв. „Ас-

парухово“. Как протече цялата 

организация? 

Като всяко едно бедствие 
наводнението на кв. „Аспарухо-
во“ бе неочаквано и последиците 
му са катастрофални за част 
от населението на квартала. В 
подобни моменти е нужно обеди-
няване и съвместни действия, за 
което бих искал да благодаря на 
строителните фирми – членове 
на ОП на КСБ, Варна. Въпреки 
оперативните си ангажимен-
ти всички организации, които 
разполагаха с необходимите 
техника и персонал, реагираха 
положително и съдействаха. 
В цялостната организация на 
спасителните дейности имаше 
добро взаимодействие между об-
щината и строителния бизнес 
във Варна. Това бе и причината 
много бързо да бъдат преодоле-
ни най-тежките последствия от 
бедствието. В нашите фирми 
работят инженери специалисти, 
които с оглед на опита си мо-
жаха да вземат конструктивни 
решения за подобни ситуации, и 
е удовлетворително, че тяхното 
експертно мнение бе взето под 
внимание. Към настоящия мо-
мент ситуацията е нормална. 
Пред общината остава анга-
жиментът за възстановяване и 
благоустрояване на кв. „Аспару-
хово“ до връщане на окончател-
ния му статут на един от пред-
почитаните за живеене райони 
на Варна. 

Още веднъж искам да от-
бележа, че между фирмите и 
общината през цялото време 
имаше добра  координация в кри-
зисните щабове. Кварталът бе 
разделен на няколко района, за 
които отговаряха координатори 
на общината и по една водеща 
строителна фирма, под чието 
ръководство действаха и по-
малки подизпълнители. На прак-
тика се създаде организация 
като на един голям строителен 
обект, което е типична работ-
на обстановка за колегите от 
бранша. Но сложността на си-
туацията не бива да се подце-
нява – наносите от камъни, бок-
луци, остатъци от покъщнина, 
автомобили бяха гледка, която 
няма как да се опише, необходи-
мо е да си свидетел, за да разбе-
реш мащабите на случилото се. 
Напълно е унищожена канализа-
ционната система на квартала, 
част от възстановителните 
дейности се извършват все още 
на ръка, напълно погубени са зе-
лените площи на голяма част от 
района. 

Най-същественото е да 
се решат конструктивните  
въпроси за изграждане на нови 
подпорни стени и организация 
на дейности по почистване на 
деретата. 

Кои са най-неотложните 

дейности, които трябва да се 

предприемат? 

Необходимите действия бяха 
стартирани още при разчиства-
нето на квартала – опасните за 
обитаване постройки бяха събо-
рени, почиства се канализацион-
ната система, реновират се 
уличните платна. Предстои об-
щина Варна да направи оценка на 
причините, довели до бедствие-
то, и да организира дейностите 
по възлагане на изграждане на 
подпорни стени, укрепителни 
съоръжения, почистване на де-
ретата, залесяване на района. 
В момента се довършва проек-
тирането на обектите и ще се 
търси финансиране за тях. 

Стихията ще попречи ли на 

сектора? Как се развива той в 

областта? 

Стихията е форсмажор. По 
никой договор тези обстоятел-
ства не водят до развитие, а 
само до загуби. В този смисъл 
бедствието няма да повлияе, ос-
вен като повод да си докажем, че 
сме съпричастни и осъзнаваме 
ролята си в този град. 

Като цяло високото строи-
телство е в период на застой. 
Продажбите на жилища по Се-
верното Черноморие са по-мал-
ко в сравнение с Южното. Инте-
ресът все още се поддържа от 

руските клиенти, които харес-
ват страната ни, природата и 
емоционалността ни и приемат 
закупуването на дом у нас като 
инвестиция с бъдеще. Но фа-
ктът, че към момента има много 
банки, които предлагат жилища 
на публични търгове, ипотеки-
рани по необслужвани кредити, 
променя много от опциите на 
пазара на жилища.

В момента повече ангажи-
менти имат нашите колеги от 
инфраструктурното строител-
ство и там се наблюдава мини-
мален растеж. Това е ситуация-
та не само у нас, но и в Европа. 

Основният обем от дей-

ността на строителите идва 

по европейските програми. 

Имате ли проблем с плащани-

ята от страна на възложите-

лите?

Финансирането с европейски 
средства на проекти предпола-
га по-стриктни и детайлни усло-
вия на търговете. За съжаление 
както българската държавна ад-
министрация, така и фирмите, 
които кандидатстват за тези 
поръчки, все още не разполагат 
с необходимия опит, специали-
сти и умения за подготовка на 
тръжната документация и ка-
пацитет за изпълнение на не-
обходимото ниво. Решение на 
проблема виждам единствено в 

Инж. Христо Димитров, председател на ОП на КСБ – Варна:

Инж. Венетка Витанова, 
ОП на КСБ – Варна

Областният съвет при КСБ – ОП, 
Варна, проведе обучение за фирми-
те от региона по повод промените 
в Закона за обществените поръчки. 
На него лекции изнесоха инж. Христо 
Иванов – зам.-кмет на община Варна, 
Звезделин Стоилков – управител на 
Общинско предприятие „Инвестицион-
на политика”, Мариела Черкезова – на-
чалник-отдел „Обществени поръчки”, и 
Звезделина Иванова – експерт-юрист 
при Общинско предприятие „Инвес-
тиционна политика”. Участниците в 
обучението проявиха голям интерес и 
последва бурна дискусия.

Бяха обсъдени промените в ЗОП и 
отражението им в строителния про-
цес, лошите практики в конкурсите, 
създаването и управлението на консор-
циумите за обществените поръчки.
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едно постоянно и конструктив-
но партньорство.

Тръжните процедури са ус-
ложнени, изискват гаранции с 
финансови средства за дълъг 
период от време, както и нали-
чието на специфични с образо-
ванието и стажа си специали-
сти като участници в екипа по 
изпълнението. Затова считам, 
че добър вариант за участие в 
обществените поръчки е съз-
даването на обединения между 
строителните фирми – консор-
циуми. Така резултатът между 
две и две ще бъде повече от че-
тири – синергията е необходи-
ма за оцеляване на строителния 
бранш. 

Трябва да обърна внимание и 
на слабостите в етапа на про-
ектиране. Понякога, ограничени 
от времето, проектантите да-
ват архитектурни и конструк-
тивни решения, в които липсват 
детайли и не отговарят на тех-
ническите изисквания. Възложи-
телят в лицето на общината, 
имайки и други приоритети, не 
констатира пропуските на етап 
проектиране. Това води до сло-
жен съгласувателен процес след 
подписване на договора за изпъл-
нение на обществената поръчка 
и съответно до забавяне на гра-
фика, коригиране на количества 
и цени и трудности в оператив-
ното изпълнение на проекта. 

Как оценявате новите про-

мени в Закона за обществени-

те поръчки? 

Заедно със зам.-кмета по 

строителство на община Варна 
– инж. Христо Иванов, и отдел 
„Инвестиционно проектиране“ 
към местната администрация 
организирахме дискусия по те-
мата. Бяха направени редица 
конструктивни предложения, 
бяха променени текстове по 
обществени поръчки и очаквам 
провеждането на първите кон-
курси по новите условия. Слабо-
стите тепърва ще се видят в 
практиката. 

Как взаимодействате с 

местната и държавната власт 

в областта? 

Твърдя, че местният бизнес 
взема все по-дейно участие в 
дискусиите на работните гру-
пи в община Варна. Всеки месец 
сме водеща страна в Общест-
вения съвет по инфраструктура 
към общината. В него участват 
представители на администра-
цията, на преносните друже-
ства, Камарата на инженерите 
в инвестиционното проектира-
не, архитектите и т.н. Резулта-
тът от тези дискусии е, че вече 
са завишени техническите изи-
сквания за всички строителни 
материали, които се използват 
за улични настилки и тротоари. 
До дни очакваме да влезе в сила 
наредба за отдаване на зелени 
площи и поддръжката им на до-
броволни начала от гражданите. 
В Обществения съвет обсъжда-
ме също и създаването на синя 
зона във Варна. Ние сме един от 
малкото големи градове у нас, 
които нямат подобна система. 
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Екип КСБ, 
Таня Бъчварова, 
ръководител на 
проект „Мониторинг 
на обществените 
поръчки“

Камарата на строи-
телите в България следи 
и анализира обявените 
обществени поръчки и 
подписаните контракти 
по тях. Мониторингът 
на сключените договори 
по обект на обществена 
поръчка за януари – юни 
на 2014 г. е изготвен 
на базата на данни от 
Агенцията за обществе-
ни поръчки, обработвани 
в Камарата на строи-
телите в България еже-
дневно. Контрактите за 
този период са 11 955: в 
строителството – 940. 
Наблюдава се ръст на 
броя на сключените до-
говори в отрасъл „Стро-
ителство” спрямо първо-
то полугодие на 2013 г. 
със 138. Секторът заема 
втора позиция по крите-
рий „Стойност“ с 38% 
дялово участие от общо 
всички контракти за 
януари – юни 2014 г. след 
сегмента „Доставки” с 
50%. Сключените догово-
ри за полугодието на т.г. 
са на стойност от 1,5 
млрд. лв. и бележат изо-
ставане в сравнение със 
същия период на 2013 г. 
от 500 млн. лв.: 

До 200 хил. лв. – на-
блюдава се нарастване 
от 9,4% на броя и 38,8% 
увеличение на стойност-
та в сравнение с първо-
то шестмесечие на ми-
налата година. 

До 2150 хил. лв. – 
регистриран е ръст на 
броя от 17,3% и повиша-
ване на нивата на стой-
ността от 26%, или 62 
млн. лв.

Над 2150 хил. лв. – 
има нарастване на броя 
на контрактите с 48,2% 
и намаляване на стой-
ността от 594 млн. лв.

Сключените договори 

по критерий „Брой“ 

Сградно строител-
ство – 242, или 25,7% от 
всички.

Инженерна инфра-
структура – 478 контра-
кта, или 50,9% от всички.

Енергийна инфра-
структура – 128,  или 
13,6%. 

ВиК – 92, или 9,8%. 
Доминиращ сегмент 

по критерий „Брой склю-
чени договори” в отра-
съла за първото шест-
месечие на годината 
е инженерната инфра-
структура, следвана от 
сградното строител-
ство, енергийнато ин-
фраструктура и ВиК.

Сключени договори  

по критерий „Стойност“

Сградно строител-
ство – сключените до-
говори са на стойност 
225 млн. лв., или 15% от 

общата стойност на 
контрактите по обяве-
ни процедури за периода 
януари – юни 2014 г.

Инженерна инфра-
структура – договори-
те са за 793 млн. лв., или 
52,8% от всички.

Енергийна инфра-
структура – контракти-
те са за 181 млн. лв., или 
12% от всички.

ВиК – договорите са 
за 304 млн. лв., или 20,2% 
от общата стойност. 

П о д п и с а н и т е 
конкракти по критерий 
„Стойност“ при инженер-
ната инфраструктура са 
с най-висока цена, след-
вани от ВиК, сградното 
строителство и енергий-
ната инфраструктура. 

Разпределение на ре-

гистрираните в ЦПРС 

фирми по критерий 

„Персонал“ 

Сключените договори 
за януари – юни на 2014 г. 
са 940 на стойност 1,5 
млрд. лв., както следва: 

Малки строителни 
фирми – 305, или 32,4% от 
общо сключените догово-
ри за разглеждания пери-
од. Наблюдава се ръст от 
32,5% в сравнение със съ-
щия период на 2013 г.

Средни строителни 
фирми – 465, или 49,6% 
от общо подписаните 
контракти. Има незна-
чително увеличение от 
9 ,7% спрямо първото 
шестмесечие на м.г. 

Големи строителни 
фирми – 131, или 13,9% от 
общо сключените дого-
вори за разглеждания пе-
риод. Ръстът е от 7,4% 
в сравнение със същия 
период на 2013 г.

Нерегистрираните 
фирми в ЦПРС са общо 39 
на брой, или 4,1%. Увели-
чението е с 50% спрямо 
първото полугодие на м.г. 

82% се изпълняват 
от малки и средни фир-
ми. Големите компании 
работят по 13,9% от 
сключените договори 
за разглеждания период. 
Разпределението на кон-
трактите се диктува 
основно от вида на об-

ществената поръчка и 
изискванията към изпъл-
нителя. Обекти от голям 
мащаб и на висока стой-
ност могат да се изпъл-
няват единствено от 
средни и големи фирми 
по критерий „Персонал“ и 
критерий „Нетни приходи 
от продажби“. Нараства 
процентно делът на кон-
трактите, изпълнявани 
от нерегистрираните 
фирми в ЦПРС в срав-
нение със същия период 
на 2013 г. Те работят по 
4,1% от контрактите.

Договори по сегменти 

Контрактите, подпи-

сани по обявени търгове 
в сегмента „Инженерна 
инфраструктура“, са 478. 
149 са с малки фирми, или 
31,2% от сключените 
договори в сегмента. 
222 са със средни фирми, 
или 46,5% от подписа-
ните контракти. 91 са 
с големи фирми, или 19% 
от сключените договори 
в сегмента. 16 са кон-
трактите на фирми без 
регистрация в ЦПРС на 
КСБ, или 3,3%. Домини-
рат сключените дого-
вори от средни фирми, 
следвани от малки и на 
последно място по учас-
тие са големите компа-
нии.

Договорите в сег-
мента „Сградно строи-
телство“ са 242. От тях 
103 са с малки фирми, или 
42,6% от подписаните 
контракти в сегмента. 
115 са със средни фирми, 
или 47,5%, а с големи – 16, 
или 6,6%. 8 фирми са без 
регистрация в ЦПРС, или 
3,3%. Тук отново средни-
те фирми изпълняват по-
вече договори, следвани 
от малките фирми и на 
последна позиция са голе-
мите компании. 

128 са контрактите 
при „Енергийна инфра-
структура”. От тях 39 
са с малки фирми, или 
30,5%, 66 са със средни, 
или 51,5%, а с големи – 16, 
или 12,5% от сключените 
договори от сегмента. 
7 са с нерегистрирани 
фирми в ЦПРС на КСБ, или 
5,5%. Доминират сключе-
ните договори от средни 
фирми, следвани от мал-
ки и най-малък процент 
се пада на големи компа-
нии.

При ВиК строител-
ството контрактите са 
92. 14 са с малки фирми, 
или 15,2% от сключените 
договори от сегмента, 
62 са със средни фирми, 
или 67,4%, и 8 са с голе-
ми, или 8,7% от всички. 
8 са с нерегистрирани в 
ЦПРС на КСБ фирми, или 
8,7%. Най-много договори 
в сегмента ВиК са склю-
чени от средни фирми, 
следвани от малки фир-
ми и на последна позиция 
големи фирми.

Доминира  сегмен -
тът „Инженерната ин-
фраструктура“, който 
представлява 52,8% от 
стойността на общо 
с к л ю че н и те  д огово -
ри, следва ВиК (20,2%),  
„Сградно строителство” 
с процентен дял от 15% и 
„Енергийна инфраструк-
тура” (12%).

Основно финансовият 
ресурс от сключените 
договори по обявените 
търгове е насочен към 
сегмента „Инженерна 
инфраструктура”, след-
ван от „ВиК строител-
ство” и „Сградно стро-
ителство”. Фокусът за 
2014 г. ще бъде реформа 
в отрасъл „Водоснабдя-
ване и канализация”.

По критерий  

„Нетни приходи от  

продажби и персонал“

Малки фирми – склю-
чените договори са за 
251 млн. лв., или 16,7% 
от стойността на общо 
сключените договори за 
януари – юни 2014 г. На-
блюдава се ръст от 188 
млн. лв. в сравнение със 
същия период на 2013 г.

Средни фирми – под-
писаните контракти са 
за 742 млн.лв., или 49,5% 
от всички за разглежда-
ния период. Увеличение-
то е с 34,4% спрямо пър-
вите 6 месеца на м.г.

Големи фирми – склю-
чени са договори за 504 
млн лв. ,  или 33,6% от 
всички. Спадът е с 62,7%, 
или 847 млн. лв. в сравне-
ние със същия период на 
2013 г. 

Н е р е г и с т р и р а н и 
фирми – подписаните 
контракти са 39 за 6 
млн.  лв. ,  или 0 ,4% от 
всички. Понижението е 
със 73 млн. лв., или 92,4%.

Сключени договори по 

критерий „Възложите-

ли на обществената 

поръчка“ 

Сключените договори 
първото шестмесечие 
на 2014 г. са 940 на обща 
стойност 1500 млн. лв. 

Общини – 652,  или 
69,4%, на стойност от 
947 млн. лв., или 63%.

М и н и с т е р с т в а  и 
агенции – 153 контракта, 
или 16,3%, на стойност 
от 375 млн. лв., или 25%.

Болници – 44 сключе-
ни договора, или 4,7%, на 
стойност от 25 млн. лв., 
или 1,6% от общо склю-
чените договори.

Комунален и общест-
вен сектор – 62 контра-
кта, или 6,6%, на стой-
ност от 52 млн. лв., или 
3,5% от всички. 

Други – 29 сключени 
договора, или 3,1%, на 
стойност от 104 млн. 
лв., или 6,9% от всички 
контракти.

Най-много остават 
договорите  с  възло -
жител „Общини“ – над 
69,4%. Това разпределе-
ние на сключените дого-
вори отразява профила 

Сключени договори по обявени обществени поръчки, 
отрасъл „Строителство“, полугодие 2013 г. – януари-юни  

2014 г. (брой и стойност)

По данни на АОП

По данни на АОП

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

Изисквания за сертификати, януари - март 2014 г. 
при сключените договори:
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на бенефициентите по 
отделните оперативни 
програми.

По критерий  

„Вид на процедурата“ 

По открита процеду-
ра са сключени 838 дого-
вора за 1370 млн. лв.

Договаряне без обяв-
ление – 72 за 29 млн. лв.

Договаряне с обявле-
ние – 28 за 41 млн. лв.

Ограничена процеду-
ра – няма сключен дого-
вор.

Ускорена ограничена 
процедура – няма склю-
чен договор.

Конкурс по НВМОП 
(Наредба за възлагане 
на малка обществена 
поръчка) – 1 сключен до-
говор.

Възлагане на поръчка 
без предварително пуб-
ликуване на обявлението 
– 1 за 63 млн. лв.

По критерий „Източ-

ник на финансиране“ 

Оперативни програ-
ми – 331 контракта на 
стойност 996 млн. лв.

Държавен бюджет – 
609 за 507 млн. лв.

Програма за европей-
ско териториално съ-
трудничество „България 
– Гърция 2007 – 2013 г.” 
– 3 за 11 млн. лв. 

Проект „Красива Бъл-
гария“ – 1 договор за 0,06 
млн. лв.

 ОПРЧР – 2 контра-
кта за 0,02 млн. лв. 

Трансгранично сът-
рудничество „България – 
Румъния” – 2 договора за 
2 млн. лв.

Фонд „Външни грани-
ци” – няма сключени до-
говори.

Оперативна програма 
за развитие на сектор 
„Рибарство“ – 16 сключе-
ни договора на стойност 
5 млн. лв.

Европейски бежански 
фонд – 4 контракта за 6 
млн. лв.

Програма JESSICA – 
няма сключени договори.

Програма за разви-
тие на конкурентоспосо-
бността на българската 
икономика – 5 контракта 
за 18 млн. лв.

П УДО О С  –  3  з а  3  
млн. лв.

Програма, финансира-
на от Норвежкия финан-
сов механизъм – 1 дого-
вор за 2 млн. лв.

Национален довери-
телен екофонд – 1 дого-
вор за 0,05 млн. лв. 

ИСПА - 1 контракт за 
0,3 млн. лв.

Безвъзмездно финан-
сиране от японското 
правителство – няма 
сключени договори.

Агенци я  за  хора  с 
увреждания към МТСП – 
няма сключени договори.

Програма за развитие 
на селските райони – 171 
контракта за 327 млн. лв.

Оперативна програ-
ма „Регионално разви-
тие“ – 86 договора за 168 
млн. лв. 

Оперативна програма 
„Околна среда“ – 29 кон-
тракта за 287 млн. лв.

Оперативна програма 
„Транспорт“ - 6 договора 
за 167 млн. лв.  

По критерий „Брой“ 

най-много са по Про-
грамата за развитие на 
селските райони – 18,2%, 
следва  ОПРР с  9 ,1% , 
ОПОС – 3,1%, Оператив-
на програма за развитие 
на сектор „Рибарство” – 
1,7%, Европейски бежан-
ски фонд III-2013 – 0,4%, 
Оперативна програма 
развитие на конкурент-
н о с п о с о б н о с т т а  н а 
българската икономика 
– 0,5%, ОПТ – 0,6% и ОП-
РЧР – 0,2%, Оперативна 
програма „Европейско 
териториално сътруд-
ничество Гърция – Бъл-
гария“ 0,3%, Оперативна 
програма „Трансгранично 
сътрудничество Румъ-
ния – България“ – 0,2%, 
Национален доверителен 
екофонд 0,1%, ПУДООС - 
с процентен дял от 0,3%, 
ИСПА – 0,1%. 

По критерий „Стой-
ност“ водещи са ПРСР 
с 21,8% и ОПОС с 19,1%, 
следвани  от ОПРР – 
11,2%, и ОПТ - 11,1%. 

Сключените дого-

вори от консорциуми, 

дружества и обедине-

ния са 271, което пред-
ставлява 28,8% от всич-
ки за първото полугодие 
на 2014 г., на стойност 
от 951 млн. лв., или 63,3% 
от всички. Преобладава-
щата част в тях е учас-
тието на малки и средни 
фирми по критерий „Пер-
сонал” и НПП. 

Сключените догово-
ри по „Брой“ от стро-
ителни фирми са 669, 
или 71,2% от всички, за 
552 млн. лв., или дял от 
36,7% от общата стой-
ност на подписаните 
контракти. Наблюдава 
се нарастване броя на 
сключените договори от 
консорциуми, обединения 
и дружества за януари – 
юни на 2014 г. от 23,2% в 
сравнение със същия пе-
риод на 2013 г. и спад от 
32,3% на стойността. 
На годишна база има по-
вишение на броя на кон-
трактите и намаляване 
на стойността.

Нарушения съгласно 

чл. 157, ал. 2 от ЗУТ и 

чл. 3 от Закона за Ка-

марата на строители-

те. Без регистрация в 

ЦПРС на КСБ

В рамките на извър-
шения годишен анализ за 
полугодието на 2014 г. се 
установи, че договори-
те към 1.07. т.г. са 940. 
Строителните фирми, 
сключили контракти за 
изпълнение на общест-
вената поръчка без ре-
гистрация в ЦПРС на 
КСБ, са 39, или ръст в 
сравнение с полугодието 
на м.г. с 13. Анализът на 
фирмите, които са без 

регистрация, показва, че 
по-голямата част от не-
регистрираните компа-
нии съгласно чл. 157, ал. 
2 от ЗУТ и чл. 3 на ЗКС 
са за неотложни ремон-
ти, на покриви, на сгради 
при незначителен обем, 
разрушителни работи, 
поддръжка и текущ ре-
монт на съществуващи 
горски пътища, снегопо-
чистване. Продължава 
тенденцията на консоли-
дация на фирмите, като 
средно по три компании 
влизат в състава на кон-
сорциумите.

Наблюдават се все 

още нерегистрирани 

в ЦПРС на КСБ друже-

ства с ограничена от-

говорност, създадени 

за конкретна тръжна 

процедура: 

Поръчка  № 00112-
2013-0011 

Възложител: Община 
Белово

„Обновяване на ту-
ристическата инфра-
структура  в  община 
Белово чрез дейности по 
основен ремонт на му-
зейна сграда и превръща-
нето й в посетителски 
център за представяне 

на местното природно и 
културно наследство”.

Договорът е на стой-
ност 201 126,02 лв., въз-
ложен на фирма „Мак-
бул – ИС“ АД. Фирмата 
е заличена от ЦПРС на 
26.07.2013 г.

Поръчка № 00353-
2013-0172 

Въ з ложител :  „ АЕЦ 
Козлодуй“ АД 

„Изпълнение на топ-
лоизолационни работи 
в КЗ-2 на 5,6 ЕБ, СК-3, 
машинна зала 5 ,6 ЕБ, 
ОСК и Пречиствателен 
комплекс по време и из-
вън ПГР 2014 г.” има за 
предмет: 1. Демонтаж 
на съществуващата то-
плоизолация на съдове и 
тръбопроводи от основно 
и спомагателно оборуд-
ване на 5 и 6 блок с цел 
обезпечаване на плани-
рания експлоатационен 
контрол на метала. 2. 
Временно складиране на 
демонтирана ТИ (в огра-
ничени пространства) и 
последващия й монтаж. 3. 
Изработване на възглав-
ници от вата с цел замя-
на на неизползваемите 
количества. 4. Подмяна 
на ламаринена обшивка 

по съдове, тръбопроводи, 
колена, тройници и кутии 
за арматури. 5. Възста-
новяване на проектните 
експлоатационни пара-
метри на повредена то-
плоизолация на съдове и 
тръбопроводи по основно 
и спомагателно оборуд-
ване от I контур на 5 и 
6 блок и спецкорпус-3. 6. 
Общи топлоизолационни 
дейности по привеждане 
на оборудване в добър 
експлоатационен вид. 7. 
Демонтаж на повредени 
поддържащи гривни за 
ламаринената обшивка, 
възстановяване и обра-
тен монтаж, както и 
монтаж на липсващи та-
кива. 8. Всички дейности, 
предвидени по т. 1 до т. 
7 се изпълняват в херме-
тичните обеми на 5 и 6 
блок и СК-3 и надзирава-
ната зона на 5 и 6 блок.

Изпълнител: „Стай-
кова, Борисов - Изопещ“ 
ООД 

Поръчка 02709-2014-
0032 

Възложител: ТП ДГС – 
Берковица

„ О с н о в е н  р е м о н т 
на два водоема на те-
риторията на ТП ДГС 

– Берковица”, включва-
що следните дейности: 
изкореняване на блатна 
дървесна растителност; 
почистване на дъната 
на басейните от наноси; 
извозване на наноси; заз-
дравяване на разрушени 
бетонови облицовки и 
настилки; укрепване и 
възстановяване на диги; 
направа на изпускателни 
шахти; торкретиране 
и изливане на бетонно 
дъно с армировка с водо-
плътен бетон В20 и ре-
монт и възстановяване 
на водопровод.

Изпълнител: „Стро-
мат-Т” ООД

Поръчка 00015-2013-
0053 

Възложител: „Мари-
ца-изток 3“ АД („Контур 
Глобал“) 

Изпълнител: „Гълъбо-
во Енерджи Сървис” АД

Поръчка 00015-2011-
0030 

Възложител: „Мари-
ца-изток 3“ АД („Контур 
Глобал“)

Изпълнител :  „Веро 
Скафолдинг” EООД

Поръчка 00246-2013-
0103 

Възложител: ТЕЦ „Ма-
рица-изток 2“ ЕАД 

Изпълнител: БММ АД

Поръчка 00265-2013-
0092 

Възложител: „Мини 
Марица-изток“ ЕАД, Рад-
нево

И з п ъ л н и т ел :  Д Л В 
ЕООД

Поръчка  № 00138-
2013-0031 

Възложител: Община 
Шумен 

Изпълнител: ЕТ „Алек-
сандър Костов”

П о р ъ ч к а  № 0 0 4 2 3 -
2013-0018 

Възложител: „Метро-
политен” ЕАД, София 

Изпълнител: „Би Па-
уър” АД

Изводи 

През първата полови-
на на 2014 г. продължава 
да не се обявява стой-
ността на договора. Съ-
щевременно се запазва 
практиката в консорци-
умите, дружествата и 
обединенията, сключили 
договор по изпълнение 
на обществена поръчка, 
да са фирми с голям про-
цент на участие при раз-
пределение на дяловете 
без регистрация в ЦПРС 
на КСБ. Водещата ком-
пания, която има регис-
трация в ЦПРС на КСБ, в 
много случаи е с незначи-
телно дялово участие в 
консорциума/дружество-
то, а основният носител 
на дялове няма регистра-
ция в ЦПРС на КСБ. В кон-
сорциумите има случай, в 
който водещата фирма 
е регистрирана под код, 
некореспондиращ с дей-
ността строителство.

По данни на АОП

Сключени договори, критерий 
„Оценка на офертата“, за януари - юни 2014 г.  

Сключени договори по оперативни програми, 
януари – юни  2013 г. - януари – юни 2014 г.
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Инж. Виктор Шарков, зам.-председател на НКСВ и член на Комисията за воденето, поддържането и ползването на ЦПРС:

Мартин Славчев

Инж. Шарков, честит 

юбилей! Как се чувства-

те?

И з к л ю ч и тел н о  съ м 
щастлив, че бях уважен от 
толкова много приятели 
по случай празника. Всичко 
беше много приятно и ще 
остане в паметта ми, до-
като съм жив. 

На такава възраст 

вече сте натрупали доста 

житейски опит. Според 

вас кои са стойностните 

неща в живота? 

За мен най-важните са 
три – семейство, приятели 
и работа. Човек прекарва 
известно време от деня при 
близките си, но по-голямата 
част той е сред колегите 

си на своето работно мяс-
то. Много е важно да бъдеш 
щастлив от това, което 
правиш, и то да не те нато-
варва психически, защото, 
ако се прибираш изнервен 
вкъщи, може да предадеш 
тези негативни емоции и 
на своето семейство. За-
това работата и колегите 

са много важно нещо в жи-
вота на човек. 

През тези 80 години аз 
съм живял по времето на 
три периода от историята 
ни. Жалко е, че и тогава, а 
и в момента няма хора, кои-
то да изведат нашата пре-
красна България на нивото 
на западноевропейските 
държави. Това ме боли, за-
щото съм обиколил общо 61 
страни и съм видял с очите 
си какво е положението по 
света. 

Какво е за вас Камара-

та на строителите в Бъл-

гария? 

За мен тя е втори дом. 
Вече 15 години работя с же-
лание и старание за тази 
кауза. Имам идея, която бих 
се радвал, ако бъде реализи-
рана – да се създаде клуб на 
строителите в центъра на 
столицата, по подобие на 
този на архитектите. На-
пример сградата на Българ-
ското инженерно-архите-
ктурно дружество (БИАД) 

е изградена преди цели 120 
години. Смятам, че и ние 
трябва да оставим някаква 
следа, която да просъщест-
вува през вековете. 

Какво предстои пред 

Националния клуб на стро-

ителите ветерани, чийто 

зам.-председател сте? 

През миналата година 
бяха учредени над дваде-
сет регионални звена в 
цялата страна. Сега оба-
че трябва да продължим 
апостолската си дейност 
и да основем нови струк-
тури във всички населени 
места, където има жела-
ние и кадри. Опитът, кой-
то натрупахме, ни показва, 
че сме на прав път. Искам 
още веднъж да благодаря 
на ръководството на КСБ 
за вниманието и доверие-
то, което ни оказват. Ние, 
ветераните, ще направим 
всичко възможно да издига-
ме още повече авторите-
та на Камарата на строи-
телите в България. 

Какви са проблеми-

те на бранша от ваша  

гледна точка?

Според мен, когато го-
лемите компании възлагат 
подизпълнителска дейност 
на по-малките, първите 
трябва да се отнасят 
малко по-открито, по-ко-
легиално, дори по-човеш-
ки. Именно затова, както 
настояват и редица други 
колеги, работата на подиз-
пълнителите трябва да се 
регламентира. 

Какво бихте добавили 

за финал? 

Има много професии, 
които не оставят своята 
диря в живота. При строи-
телството обаче това не 
е така. То оставя своята 
ясна следа, която може да 
се види и от бъдещите по-
коления. 

Известно е, че само 
този, който не работи, той 
не греши. Затова и моето 
мото е: „Работи, греши, 
учи се”. 

Инж. Виктор Шарков е роден през 1934 г. в Пир-

доп. Завършил е Строителния техникум „Христо 

Ботев” в София, специалност „Промишлено и 

гражданско строителство”. В ИСИ се дипломира 

по специалност „Водоснабдяване и канализация”. 

В продължение на 5 години, между 1953 г. и 1957 г., 

работи по обекти в Родопите. Шест години е в 

„Тексим”, още четири – в Куба, както и 17 години в 

Главна дирекция за изграждане на София.

80
Председателят на Съвета на директорите на в. „Строител” 

инж. Пламен Пергелов и главният редактор на вестника 

Ренета Николова подариха на инж. Шарков авторска 

фотография на Денис Бучел

Изпълнителният 

директор на 

КСБ инж. Иван 

Бойков връчи 

на юбиляря 

специалната 

награда за 

цялостен принос 

към развитието 

на Камарата на 

строителите в 

България

На тържеството присъства и председателят 

на КС Валентин Николов

Председателят на НКСВ нж. Тодор 

Топалски поздрави рожденика

Инж. Николай Станков – зам.-председател 

на КСБ и председател на ОП на КСБ – 

София, поднесе поздравителен адрес от 

Областното представителство

Доц. Линков – председател на Комисията за 

воденето, поддържането и ползването на 

ЦПРС, подари сертификат, удостоверяващ, 

че именно инж. Шарков е бил един от създа-

телите на регистъра

Рожденикът беше поздравен още от инж. 

Красимир Милушев – зам.-председател на 

ОП на КСБ, София...

... както и от Венелин Терзиев – член на 

КС на КСБ

Инж. Виктор Шарков 

с дъщеря си и приятели

Инж. Виктор Шарков, зам.-председател на 
Националния клуб на строителите ветерани 
(НКСВ) и член на Комисията за воденето, под-
държането и ползването на Централния профе-
сионален регистър на строителя (ЦПРС), от-
празнува своя 80-годишен юбилей. Тържеството, 
което се проведе в Клуба на архитекта в София, 
събра приятели и колеги на рожденика. Там бяха 
изпълнителният директор на Камарата инж. 
Иван Бойков, инж. Николай Станков – зам.-пред-
седател на КСБ и председател на ОП на КСБ 
– София, доц. д-р инж. Георги Линков – предсе-
дател на Комисията за воденето, поддържане-
то и ползването на ЦПРС, председателят на 
Контролния съвет на КСБ Валентин Николов, 
председателят на Съвета на директорите на 
в. „Строител” и член на УС и ИБ на КСБ инж. Пла-
мен Пергелов, председателят на НКСВ инж. То-
дор Топалски, акад. Ячко Иванов – председател 
на Научно-техническия съюз по строителство в 
България и член на Комисията за воденето, под-
държането и ползването на ЦПРС, зам.-предсе-
дателят на ОП на КСБ – София, инж. Красимир 
Милушев, Ренета Николова – прокурист и главен 
редактор на в. „Строител”, както и много други. 

Инж. Шарков получи безброй поздравления 
и подаръци от своите гости. Инж. Иван Бой-
ков връчи на юбиляря поздравителен адрес от 
името на председателя на УС на КСБ инж. Све-
тослав Глосов и специален плакет за цялостен 
принос към развитието на Камарата на строи-
телите в България. „Тази награда беше учредена 
през 2012 г. Досега сме я връчвали на фирми, 
но никога на физическо лице. Виктор Шарков е 
почетен член на КСБ, затова той я заслужава”, 
заяви инж. Бойков. 

Доц. Линков подари на рожденика официа-
лен сертификат, удостоверяващи, че именно 
инж. Шарков е бил и един от създателите на 
Централния професионален регистър на стро-
ителя. 

„Ти си основен член на инициативната група 
за създаването на Националния клуб на строи-
телите ветерани. Ти си и главният инициатор 
и двигател за учредяването на регионалните 
структури в страната. Пожелавам ти много 
здраве, амбиция и желание за по-нататъшно 
развитие на НКСВ”, каза председателят на 
НКСВ инж. Топалски.
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Невена Картулева

Жан-Клод Юнкер беше 
избран от Европейския пар-
ламент за председател 
на ЕК. С 422 гласа „за“, 250 
„против“, 47 „въздържал се“ 
и 10 невалидни бюлетини 
евродепутатите подкрепи-
ха 59-годишния политик за 
поста след тайно гласуване. 
Кандидатът на ЕНП, която 
събра най-много от вота на 
избирателите при евроизбо-
рите на 25 май, ще встъпи 
в длъжност през ноември 
2014 г. 

По време на сесията на 
парламента в Страсбург 
най-дълго управлявалият дър-
жавник в ЕС – бивш премиер 
на Люксембург, бе одобрен за 
5-годишен мандат начело на 
ЕК след дебати, в които не 
липсваха скандирания, ръко-
пляскания и изгонени от пле-
нарната зала евродепутати. 
При анонимното гласуване с 
бюлетини, на които членове-
те на ЕП изписваха „да“ или 
„не“, новият председател 
на ЕК трябваше да събере 
подкрепата на поне 376 от 
общо 751 евродепутати. 

Юнкер беше номиниран 
за председател на ЕК на 27 
юни от Европейския съвет 
с гласовете на 26-има от 
28-те държавни ръководи-
тели на страните – членки 
на общността. Той не беше 
подкрепен от Унгария и Вели-
кобритания. 

Управленската програма 

за реиндустриализация

на Жан-Клод Юнкер пред-
вижда следващите 3 години 
Европа да мобилизира 300 
млрд. евро инвестиции и да 
ги насочи към растеж и за-
етост. Той представи плана 
пред ЕП, преди депутатите 
да гласуват кандидатурата 
му. „Не може да има устойчив 
растеж на базата на рас-
тяща планина от дългове. 
Работните места се съз-
дават най-вече от бизнеса, 
не от правителствата или 
европейските институции“, 
подчерта Юнкер, но добави, 
че средствата в евробюдже-
та и Европейската инвес-
тиционна банка могат да се 
използват по-добре и това 
да стимулира частните ин-
вестиции. Именно така той  
очаква да бъдат мобилизи-
рани и въпросните 300 млрд. 
евро, които според програма-
та му трябва да бъдат вло-
жени главно в комуникацион-
на, енергийна и транспортна 
инфраструктура, индустри-
ални центрове, образование, 
научни изследвания и енер-
гийна ефективност. 

Създаването на дигита-

лен и енергиен общ пазар са 
други от общо 10-те приори-
тета на Юнкер. В програма-
та му е записано, че ако це-
ната на енергоносителите 
от Изток стане прекалено 
висока от търговска или по-
литическа гледна точка, ЕС 
трябва да е готов веднага 
да смени източниците. Но-
вият председател на ЕК се 
ангажира да пази правото 
на свободно движение на 
работници, предлага съюз 
на капиталовите пазари, 
по-стриктен контрол върху 
банките, по-ефективен ико-
номически и валутен съюз 
и замяна на т.нар. Тройка с 
по-демократично легитимна 
структура за подпомагане 
на страни от еврозоната в 
лошо финансово състояние.

Юнкер призова да бъде 
приета и програма за съз-
даване на работни места 
за младите хора. Той заяви, 
че ще предприеме мерки за 
въвеждане на минимално со-
циално възнаграждение във 
всяка страна – членка на ЕС. 
Политикът ще се фокусира 
върху създаването на по-
прагматичен ЕС, с по-малко 
бюрокрация и по-близо до 
хората. „В следващите го-
дини трябва да отговорим 
на очакванията и мечтите 
на европейците, защото 
пропастта между гражда-
ните и институциите в ЕС 
се увеличава“, каза той пред 
членовете на ЕП, като обоб-
щи, че е необходима борба 
със социалния дъмпинг.

Еврокомисарите

Жан-Клод Юнкер не пред-
вижда в екипа си еврокоми-
сар по разширяването, защо-
то смята, че ЕС има нужда 
„да преглътне“ 13-те страни, 
които се присъединиха в по-
следните 10 години, и няма 
да се разраства повече в 
рамките на неговия мандат, 
стана ясно още при пред-
ставянето на програмата 

му. Ще има обаче комисари 
по миграцията, както и по 
основните права. 

Юнкер планира кадрови 
и структурни промени във 
външната политика на ЕС, 
като не изключва мъж да ог-
лави ресора. Предложението 
за това изглежда новатор-
ско, защото съгласно Лиса-
бонския договор върховният 
представител за външната 
политика трябва да бъде 
жена. Изискването е и част 
от концепцията на ЕС за по-
активно участие на нежния 
пол в политиката на общ-
ността. 

„Следващият върховен 
представител на Европа 
по въпросите на външните 
работи и политиката на 
сигурност трябва да бъде 
силна и опитна личност и 
да съчетава по-ефективно, 
отколкото в миналото на-
ционалните и европейски-
те инструменти, както и 
всички механизми, с които 
ЕК разполага“, смята Юн-
кер. По думите му е необ-
ходимо човекът на този 
пост да работи съвместно 
с европейските комисари по 
въпросите на търговията, 
развитието и хуманитарна-
та помощ и политиката за 
съседство. „За да е възмож-
но това, възнамерявам да 

възложа на други комисари 
с компетенции в областта 
на външните отношения 
функцията на заместници 
на върховния представител 
както в рамките на работа-
та на колегиума, така и на 
международната сцена“, по-
сочи Юнкер. Управленският 
му план беше представен в 
Страсбург под името „Ново 
начало на Европа: моята 
програма за работни мес-
та, растеж, справедливост 
и демократична промяна“. 

След избирането на Жан-
Клод Юнкер за 13-ия в исто-
рията председател на ЕК 
една от първите му задачи е 
да изпрати писма до преми-
ерите на 28-те страни член-
ки с искане да предложат 
своите кандидат-комисари. 
Така ще започне официална-
та процедура по попълване 
състава на новата Евро-
пейска комисия. Нейният 
председател е този, който 
определя ресорите за съот-
ветните комисари и държа-
ви. След като станат ясни, 
кандидатите за ЕК ще се 
явят на изслушване в ресор-
ните комисии в Европейския 
парламент и след това със-
тавът на ЕК трябва отново 
да спечели одобрението на 
пленарната зала. 

Юнкер вече призова пра-

вителствата да предложат 
повече жени за еврокомиса-
ри в екипа му и обеща да 
възнагради онези, които го 
направят, с важен ресор или 
дори със зам.-председател-
ски пост в ЕК. Именно за 
тази позиция се спряга име-
то на Кристалина Георгиева 
– българския еврокомисар с 

ресор „Международно съ-
трудничество, хуманитарна 
помощ и реакция при кризи”. 
Очаква се тя да бъде номи-
нирана и за върховен пред-
ставител по въпросите на 

външните работи (външен 
министър на ЕС). За да 
бъде избрана Георгиева, тя 
трябва първо да бъде пред-
ложена от страната ни за 
еврокомисар на България. 
Другото споменавано име е 
на италианския външен ми-
нистър Федерика Могерини. 
Тя обаче няма подкрепата на 

няколко източноевропейски 
държави, които смятат 
Италия за недостатъчно 
критична към Русия в кон-
текста на украинската 
криза.

Преди да гласува кандидатурата на Жан-Клод  
Юнкер и да го утвърди като новия председател на 
ЕК, Европейският парламент запълни състава на 
комисията „Барозу“, оглавявана от настоящия й  
ръководител с изтичащ мандат – Жозе Мануел Ба-
розу. Това се наложи, след като четирима нейни чле-
нове, които спечелиха място в ЕП след изборите, 
решиха да останат в пленарната зала. Последните 
попълнения ще работят в ЕК до октомври, когато 
Юнкер ще обяви състава на новата ЕК. 

Европейският парламент гласува кандидатури-
те анблок с 421 гласа „за“, 170 „против“ и 32 „въз-
държал се“.

Четиримата нови комисари са:

 Юрки Катайнен от Финландия, който заме-
ня Оли Рен и поема ресора „Валутни и финансови  
въпроси”.

 Яцек Доминик от Полша, който заменя Януш 
Левандовски и ще отговаря за бюджета и финансо-
вото планиране.

 Фердинандо Нели Ферочи от Италия, който за-
меня Антонио Таяни и ще отговаря за промишленост-
та и предприемачеството.

 Мартин Райшертс от Люксембург на мястото 
на Вивиан Рединг. Той ще отговаря за правосъдието, 
основните права и гражданството.

Жан-Клод Юнкер ще приеме председателския пост в ЕК от 

Жозе Мануел Барозу през ноември

Българският еврокомисар с ресор „Международно 

сътрудничество, хуманитарна помощ и реакция при кризи“  

Кристалина Георгиева е един от вероятните заместници на 

Юнкер в Европейската комисия

Номинираният от ЕНП бивш премиер  
на Люксембург ще работи за мобилизацията 
на 300 млрд. евро към растеж и заетост
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Страницата подготви 
Елица Илчева

Благодарствено писмо във 
връзка с изпълнението на ремон-
та на пътя Драгомирово – Бъл-
гарско Сливово – Царевец изпра-
ти кметът на община Свищов 
Станислав Благов. То е адреси-
рано до министъра на регионал-
ното развитие Десислава Тер-
зиева, председателя на Агенция 
„Пътна инфраструктура” инж. 
Стефан Чайков и представите-
лите на фирмата изпълнител – 
ДЗЗД „Царевец 2013”.

„Позволете ми от името на 
свищовската общественост и 

жителите на селата, през чия-
то територия преминава ремон-
тираната отсечка, да поднеса 
огромните си благодарности 
за качественото и скоростно-
то изпълнение на обекта. Тези 
17,4 км бяха силно амортизирани, 
което създаваше реална опас-
ност от възникване на пътни 
инциденти, застрашаващи жи-
вота на хората“, пише Благов. 

Документът е подписан и от 
всички кметове на селата, през 
чиято територия преминава 
ремонтираният участък – Ца-
ревец, Българско Сливово, Дра-
гомирово, Морава, Овча могила, 
Деляновци и Червена. 

Рехабилитацията е извърше-
на със средства от Оперативна 
програма „Регионално развитие 
2007 – 2013”. Тя включва две го-
леми съоръжения – мост при се-
лата Драгомирово и Царевец, 
стоманена предпазна ограда, 
нова хоризонтална маркировка 
и вертикална сигнализация.

В  ДЗЗД „Царевец 2013 ” 
участват „Интегрирани пътни 
системи” и „Инфраструктур-
на компания”. Стойността на 
договора е 10,5 млн. лв. с ДДС. 
Строителния надзор осъщест-
вява „Пътинвестинженеринг”. 
Техният договор е за 186 672 лв. 
с ДДС.

Започва строителството по проекта „Панагю-
рище – общински център с устойчива и екологич-
на градска среда и високо качество на живот”. Той 
включва благоустрояване и реконструкция на площад 
„20 април”, ремонт на мемориалния комплекс „Априлци”, 
рехабилитация на градския парк, озеленяване и благо-
устрояване на пространството западно от река Луда 
Яна, реконструкция и рехабилитация на улици. 

Стойността на сключения договор за строител-
но-ремонтните дейности е 4,5 млн. лв., срокът за 
изпълнение – 210 календарни дни. Проектът се осъ-
ществява по Оперативна програма „Регионално раз-
витие”.

Министерството на правосъдието обяви общест-
вената поръчка за ремонт на Административния съд 
във Видин. Тя включва изграждане на пристройка с 
топла връзка между обособените части на първия 
етаж, вътрешно преустройство и ремонт на част 
от съществуващата триетажна сграда със сутерен 
на ул. „Цар Симеон Велики” № 3. 

Изискванията към кандидатите са да имат ус-
пешно завършени минимум 3 подобни обекта през по-
следните 5 години, като поне един от тях да е сграда 
с разгъната застроена площ от 1000 до 5000 кв. м 
или с капацитет от 100 до 200 места за посетители, 
както и да има договори за строителство за поне 3 
млн. лв. за последните 3 години. Срокът за изпълнение 
е 210 дни. Оферти се набират до 21 август.

За 6 месеца в община Златарица предстои да 
бъдат направени ремонти по междуселски пътища 
за 3 370 323 лв. В програмата влизат отсечките от 
Горско Ново село до Златарица и двете в най-лошо 
състояние по трасето от Росно до Горна Хаджийска.

Парите са по мярка 321 от Програмата за разви-
тие на селските райони. Рехабилитацията на двата 
участъка ще се извърши едновременно. Предвижда се 
доставка и полагане на 7349 т биндер, плътен асфал-
тобетон – 34 575 кв. м, по пътя ще бъдат разстлани 
4941 куб. м трошен камък. Междуселските шосета 
ще имат и 1232 м мантинели и още 1225 кв. м хори-
зонтална маркировка.

„Разчитаме основно на пари от фондовете за път-
ните ремонти. Тази година с целевите средства от 
държавата, които са 130 хил. лв., изкърпихме улици в 
Шивачево, Средно село, Сливовица, Родина и Дединци“, 
каза кметът на Златарица Пенчо Чанев.

Десислава Бакърджиева

Започва рехабилитацията и но-
вото строителство на 5 км от път 
III-1102 Арчар – Извор – Димово – Ос-
трокапци – Кладоруб – Салаш от км. 
45+000 до км. 50+075,52. Това ста-
на ясно, след като председателят 
на Управителния съвет на Агенция 
„Пътна инфраструктура” инж. Сте-
фан Чайков подписа договор с изпъл-
нителя Сдружение „Видин 2012”. В 
дружеството влизат „ПСТ Холдинг” 
АД и „ПСТ Видин” ЕООД. Стойността 
на строително-монтажните работи 
е 2 940 885 лв. без ДДС. Средствата 
са осигурени от републиканския бю-
джет по Публичната инвестиционна 
програма „Растеж и устойчиво разви-

тие на регионите”.
Срокът за изпълнение на об-

ществената поръчка е 167 дни. За 
периода изпълнителят ще трябва да 
възстанови и подобри транспорт-
но-експлоатационните качества и 
носимоспособността на настилка-

та в участъка от км. 45 до км. 46. 
Проектът включва и изграждането 
на изцяло нов път и съоръжения по 
съществуващото трасе в участъка 
от км. 46 до км. 50.

Третокласният път Арчар – Са-
лаш е важна транспортна връзка в 
област Видин, на територията на 
общините Димово и Белоградчик. За-
почва от път II-11 Видин – Добри дол 
– Монтана, преминава на запад през 
Димово и достига до границата със 
Сърбия. Проектът е от голямо зна-
чение за района на Видин, тъй като 
път III-1102 ще осигурява връзката с 
предстоящия нов граничен контрол-
но-пропускателен пункт на бълга-
ро-сръбската граница в близост до 
с. Салаш и Ново Корито, Сърбия.

Десислава Бакърджиева

Завърши рехабилитацията и рекон-
струкцията на 14,6 км от път III-7602 
граница с ОПУ Хасково - Голям мана-
стир - Крумово - Инзово - Роза от км. 
8+600 до км. 13+600 и от км. 14+300 до 
км. 23+915 в област Ямбол. Строител-
но-монтажните дейности са изпълне-
ни на 100% и обектът е с подписан Акт 
15. Предстои издаване на разрешение 
за ползване. Проектът е лот 59 от 

петия етап на Оперативна програма 
„Регионално развитие”, съфинансира-
на от Европейския фонд за регионално 
развитие и националния бюджет. Той е 
на обща стойност е 8 037 983 лв.

Път III-7602 е пряка транспортна 
връзка между областите Ямбол и Ха-
сково. Участъкът осигурява достъ-
па до ТЕЦ „Марица-изток” и до ГКПП 
Свиленград. Третокласният път не е 
основно ремонтиран от около 30 го-
дини. Рехабилитацията на отсечка-

та не само ще улесни и директната 
връзка между Голям манастир, Кру-
мово, Генерал Инзово и Роза, но и ще 
подпомогне развитието на туризма 
в района.

Строително-ремонтните дей-
ности са изпълнени от „Технострой-
инженеринг 99” АД. Стойността на 
договора е 7 607 595 лв. Строителни-
ят надзор е осъществен от „Пъткон-
султ 2000” ЕООД. Техният договор е за  
179 520 лв.

Над 93 000 лв. ще бъ-
дат вложени в ремонт на 
детските градини в чети-
ри села в община Дулово, 
съобщи кметът д-р Юксел 
Ахмед. Средствата са 
гласувани на последната 
общинска сесия. Стой-
ността на ремонта на 
градината в Грънчарово 
е 35 500 лв., в Секулово 
– 11 000 лв., в Межден – 
4800 лв., и в село Окорш – 
42 300 лв. 

Обновяването се на-

лага заради течове от 
покривите, които с години 
рушали сградите. Пред-
стои и смяна на дограма, 
като се очаква до нача-
лото на септември тези 
дейности да приключат. 
През годината вече е из-
вършен ремонт и в дет-
ските градини в селата 
Черник и Овен. В първона-
чалния вариант на общин-
ския бюджет са заложени 
и 17 хил. лв. за ремонт на 
детската градина в село 

Орешене. „Така ще имаме 
обновени общо седем дет-
ски градини, а през 2013 г. 
успяхме да отделим сред-

ства за смяна на дограми 
и частични ремонти в още 
няколко населени места в 
общината”, заяви Ахмед.

С решение от 15 юли „Академика 
2011” ЕАД възобновява обществена-
та поръчка за избор на изпълнител 
на инженеринг (проектиране, СМР и 
авторски надзор) за модернизация 
на комплекс „Зимен дворец на спор-
та” в София.

Решението е взето след обжал-
ване от фирма „Би Ес Кей” ЕООД в 
Комисията за защита на конкурен-

цията. Антимонополният орган не 
е уважил желанието за спиране на 
процедурата с мотив „дискримина-
ционни условия на обявлението”, а 
Върховният административен съд 
(ВАС) от своя страна е потвърдил 
решението на КЗК.

Въпреки това процедурата ще 
бъде възобновена. В новото реше-
ние на „Академика 2011”, публику-

вано на страницата на Агенцията 
за обществени поръчки, е посочен 
срок за подаване на оферти 23 юли 
т.г. до 16,30 ч. Те ще бъдат отворе-
ни още на следващия ден, 24 юли, в 
10 ч. Поръчката е на стойност близо 
41 млн. лв. без ДДС, като средства-
та се отпускат от Министерство-
то на младежта и спорта с решение 
на правителството.
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От 1 август започва строителството  
на метрото до ул. „Сребърна“

Страницата
подготви
Свилена Гражданска

„От 1 август започва 
изграждане на метрото от 
спирка „Джеймс Баучър” по 
бул. „Черни връх” до ул. „Сре-
бърна”. Това заяви кметът 
на Столичната община 
Йорданка Фандъкова, коя-
то откри кръстовището 
на две нива при бул. „Пейо 
Яворов” и ул. „Стоян Ми-
хайловски”, до Софийската 
духовна семинария. Естака-
дата се очаква да облекчи 
значително трафика в тази 
част на столицата. „Сега 
автомобилите ще могат да 
преминават оттук средно 
за 2 минути, докато преди 
това чакането беше между 
10 и 17 минути в натоваре-
ните часове. Ще има и по-
ложителен ефект за еколо-
гията на града – намаление 
на вредните емисии с около 

40%“, обясни Фандъкова. На 
събитието присъстваха 
зам.-кметовете на Сто-
личната община Любомир 
Христов и Дончо Барбалов, 
председателят на Столич-
ния общински съвет Елен 
Герджиков, председате-
лят на Надзорния съвет на 
„Глав болгарстрой холдинг“ 
инж. Камен Пешов, както 
и председателят на ГЕРБ 
Бойко Борисов и др. 

„Ако има някакви дефе-
кти, ще бъдат отстранени 
за сметка на изпълнителя, 
но ще бъде санкциониран и 
надзорът заради това, че 
не е упражнил достатъчно 
добър контрол“, допълни тя. 
По думите й гаранцията на 
настилките по наредба е 
четири години, а на мос-
товото съоръжение – 10 
години. 

Естакадата е продъл-

жение на вече изграденото 
съоръжение от същия тип 
при Телевизионната кула. 
Чрез кръстовището при Се-
минарията се осъществява 
безконфликтно провеждане 
на движението по бул. „Пейо 
Яворов” над ул. „Стоян Ми-
хайловски”. Тя осигурява и 
връзката с бул. „Черни връх”, 
която преминава над бул. 
„Симеоновско шосе”, покрай 
болница „Токуда” по ул. „Сре-
бърна” до бул. „Черни връх”, 
а като следваща стъпка е 
предвидено разширението 
на последния булевард до Со-
фийския околовръстен път. 

Една от най-интерес-
ните части от проекта 
е естакадата. Платното 
на моста е с обща шири-
на между корнизите 18,2 м, 

които включват съгласно 
нормативните изисквания 
две платна за автомобилно 
движение с ширина по 7 м, 
разделителна ивица между 
тях и тротоарни блокове. 
За да бъде стройна и еле-
гантна естакадата, тя е 
изградена като непрекъс-
ната греда с постоянна 
конструктивна височина с 
единични основни дължини 
на отворите 28 + 3 x 35 + 
28 м и обща дължина 161 м. 
Приета е технология на 
изпълнението с предвари-
телно напрегнат бетон, 
положен на място върху 
подпорно скеле. Построена 
е и шумозащитна стена, 
разположена върху западния 
край на пътното платно на 
моста и прилежащата му 

подпорна стена откъм юж-
ния устой. Важна част е и 
отводнителната система. 
Тя се състои от тръбни 
отводнители със странич-
но оттичане и колекторни 
тръби в пространството 
между двете ребра на кон-
струкцията, отвеждащи 
водите до устоите и улич-
ната канализация. Въведе-
на е и система от интели-
гентни светофари, които 
чрез датчици, вградени в 
пътното платно, приемат 
сигнали за обема на трафи-
ка и успяват да направят 
максимално адекватна ор-
ганизация на движението. 
Строителството включва 
и нов пешеходен подлез, кой-
то е връзка за преминаване 
между кв. „Лозенец” и Бо-
рисовата градина. В него 
е изграден и асансьор за 
достъп до парка на труд-
ноподвижни хора и майки с 
детски колички. Наново е 
построена и инженерна ин-
фраструктура. Изградени 
са водопровод – почти 1 км, 
и 1,5 км канализационна 
мрежа, както и около 600 м 
електропреносна и комуни-
кационна инфраструктура. 
Ще продължи обновяването 
на тротоара към сградата 
на Семинарията, както и 
ремонтът на оградата й.

Десислава Бакърджиева

„Проектът за кръс-
товище на две нива при 
Лъвов мост в столица-
та навлиза в интересен 
етап. Започва рестав-
рацията на изключител-
но ценното съоръжение, 
което през годините се 
е утвърдило като един 
от символите на София. 
Емблематичният мост 
ще бъде възстановен в 
оригиналния си вид и ще 
придобие пълния си бля-
сък. Фокусът ще е върху 
четирите фигури, които 
символизират български 
революционни дейци . ” 
Това заяви зам.-кметът 
на София д-р Тодор Чоба-

нов по време на демонти-
рането на един от брон-
зовите лъвове.

Възстановяването на 
четирите фигури и ос-
таналите елементи от 
моста ще отнеме около 
два месеца. То ще бъде 
извършено от екип наче-
ло със скулптора и рес-
тавратор Марин Марков, 
който обнови и Паметни-
ка на Цар Освободител 
Александър II. Само един 
от бронзовите лъвове е 
демонтиран и превозен 
до леярна в кв. „Требич”, 
където ще бъде обрабо-
тен от специалистите. 
Причината е, че той най-
много е пострадал от не-
прекъснатите вибрации 

от преминаващите авто-
мобили и замърсения от 
вредните газове въздух, 
който е повлиял на брон-
за. Фигурата има много 
дупки и проблеми, поради 
което трябва да ремон-
тира в ателието на Ма-
рин Марков. Останалите 
три ще се поправят на 
място.

Ба люстрадата  на 
моста също е силно по-
вредена.  Д-р Чобанов 
посочи, че пластовете 
й са разместени и тя е 
наклонена. „Установи-
хме, че накланянето на 
парапета се дължи на 
непрестанния натиск 
на асфалта. Това налага 
сериозна реконструкция. 

Повредените тела 
ще бъдат изработе-
ни наново от същия 
камък и ще бъдат за-
менени, а останалите 
ще се почистят. Пи-
едесталите също ще 
бъдат обновени. За 
да придобие мостът 
оригиналния си облик, 
ще бъдат възстано-
вени и липсващите 
осветителни тела”, 
допълни той.

Д-р  Тодор Чобанов 
припомни историята на 
емблематичното съоръ-
жение. В навечерието на 
Освобождението на Бъл-
гария от османско роб-
ство през ноември 1877 
г. в София на мястото на 

Лъвов мост са обесени 20 
революционери, сред кои-
то е имало и съратници 
на Левски. След 1879 г. из-
вестният общественик и 
просветен деец Христо Г. 
Данов предлага да се съз-
даде комитет, който да 

увековечи паметта на за-
гиналите. Възниква идея-
та техният паметник да 
бъде нов мост, изграден 
на мястото на същест-
вуващото тогава съоръ-
жение. Така Лъвов мост е 
построен през 1889 г.

Снимки в. „Строител“

Договор за инженеринг (проектиране и строителство) 
за ремонта на бул. „Арсеналски” сключи Столичната общи-
на. Това е обособена позиция № 4 от голямата поръчка за 
рехабилитация на улици и булеварди, обявена още в начало-
то на миналата година. За изпълнител е избрано сдружение 
„Царевец 2013”, включващо „Виаком проект”, „Тера прима” и 
„ПСТ холдинг” с 99% участие. Договорът е за 1,2 млн. лв. 
без ДДС. 

Столичната община сключи договор за възстановяване на 
паркови и тротоарни настилки с велотрасета, улично и парково 
осветление в пространството около НДК. Това е първата по-
зиция от голямата поръчка за обновяване на пространството 
около Националния дворец на културата. За изпълнител е из-
бран „СК-13 Пътстрой” АД. Обектът се финансира със средства 
от Оперативна програма „Регионално развитие”. В обхвата на 
поръчката са възстановяване на алеите, тротоарите и гра-
динките около НДК, в карето между бул. „Патриарх Евтимий”, 
бул. „Витоша”, ул. „Шандор Петьофи”, ул. „Баба Неделя”, ул. „Д-р 
Христо Стамболийски”, бул. „Пенчо Славейков”, бул. „България”, 
бул. „Фритьоф Нансен”. 

Елица Илчева

„Столичната община почист-
ва по около 50 км речни корита 
на година. През тази в добро 
състояние вече са приведени 
22 км“, съобщи кметът на София 
Йорданка Фандъкова. До Между-
ведомствената комисия за под-
помагане и възстановяване към 
Министерския съвет е подадено 
искане за финансиране на още 
49 км, а вследствие на бурята 
отпреди десетина дни – и за до-
пълнителни 55 км.

Възложено е проектиране на 
почистването на 10 км от р. Ис-
кър в урбанизираната територия 
на Столичната община, което е 
ангажимент на местната власт. 
Заедно с това предстои и възла-
гане на проектиране на още 15 км, 

които са държа-
вен ангажимент. 
„Работихме заед-
но с областния 
управител. Об-
щината е гото-
ва да финансира 
проектирането и 
на този участък 
и наесен ще поискаме от Меж-
дуведомствената комисия сред-
ства“, допълни кметът.

„Миналата година беше изгра-
дена около 1,5 км дига на р. Лес-
новска със средства на Между-
ведомствената комисия. Тази ще 
се укрепват 350 м на отсрещната 
страна на реката, за което са да-
дени 1,2 млн. лв. Това всъщност е 
участъкът, който предизвика го-
лямото наводнение през 2005 г.”, 
обясни Фандъкова. 

Другата дейност, която 
се извършва по Програмата за 
планово почистване на кориги-
раните и некоригираните речни 
корита на реките, преминаващи 
на територията на Столичната 
община, е поддържането на язо-
вирите. „И тази година имаме 
осигурени средства за почист-
ването на 500 м участъци под 
стените и на трите общински  
язовира – „Мрамор”, „Мърчаево” 
и „Суходол”. 
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СЪВМЕСТНА РУБРИКА НА В. „СТРОИТЕЛ” 

Георги Сотиров

По тези места под Витоша са живе-
ли хора от много дълбока древност. Тук 
са се заселвали племена от тракийски 
и славянски произход. Бродили са хуни, 
авари, татари, печенеги, маджари и др. 

От 889 г. българите нарекли офор-
милото се вече селище Средец. Ста-

рите майстори изградили Боянската 
крепост, укрепили твърдините Средец, 
Урвич и Перник. 

Тук са и големите исторически па-
метници в подножието на северните 
склонове на Витоша – Боянската църква 
и Драгалевският манастир. В землище-
то на Бояна именно се заселват жите-
лите на Красно село, а на тучните ли-

Стефка Джагарова, зам.-кмет:

Малко хора знаят, 

че името Красно село е 

дадено от патриарха на 

българската литература 

Иван Вазов…

Това е интересен факт 
от столичната история. 
Вазов нарича тогаваш-
ното село под Витоша 
от около 500 малки къщи 
„красно селище”. Впрочем 
част от тази история ние 
публикувахме и на сайта 
на районната администра-
ция, за да могат повече 
хора да се запознаят с 
този малко известен факт 
от миналото на София.

От 500 типични сел-

ски къщи тогава до над 

87 000 жители днес в се-

дем квартала – „Лагера”, 

„Славия”, „Крива река”, 

„Хиподрума”, „Бели бре-

зи”, „Красно село”, „Боро-

во” и част от „Бъкстон”, 

как се развива районът? 

Наистина, по броя на 
живеещите тук ние сме 
трети по големина в сто-
лицата. Стремежът на 
администрацията е да не 
се допуска презастрояване 
на кварталите и премах-
ване на зелените площи.

Основна транспортна 

ос от площад „Македо-

ния” през бул. „Тотлебен” 

и после по „Цар Борис III” 

пресича района, за да 

изведе автомобилното 

движение от София към 

Южна и Югозападна Бъл-

гария…

Да, по продължението 

на район „Красно село“ пре-
минава един от големите 
булеварди в столицата – 
бул. „Цар Борис III“.

Скоро предстои нещо 
много интересно и ино-
вативно и то е свързано 
с нова визия на района 
около Руски паметник. На 
дневен ред е обсъждане 
на проект, който реша-
ва движението в зона-
та и пространственото  
оформление.  Голямата 
идея тук е – за първи път 
в столицата, а и в стра-
ната – да се осъществи 
т.нар. зелен трамвай или 
по-точно – направата на 
ново трасе около памет-
ника. Технологията не е 
много проста, но резул-
татът ще е атрактивен 
– превозното средство ще 
се движи все едно върху 
трева… Няма да се виж-
дат траверсите и баласт-
рата, те ще са покрити 
по специална технология. 
Това се наложи от настро-
енията сред хората, някои 
от които са за премахва-
не на паважа, а другите са 
против… В новата идея 
за решаване на този прос-
транствен проблем около 
паметника има от всичко 
– и ивица паваж, и асфалт, 
и тревни площи. С тази 
реконструкция ще решим 
и подходите към кръсто-
вището от съседните ули-
ци, т.е. амбицията е да се 
направи истинско кръгово 
движение така, както е по 
правилата.

Разбира се, след като 

проектът бъде готов, ще 
организираме неговото 
представяне пред граж-
даните. Ние разглеждаме 
Руски паметник като една 
от емблемите на „Красно 
село”.

Тук е мястото да спо-
мена, че от миналата го-
дина районът има разрабо-
тено лого, което е нашият 
знак за идентичност.

Кога ще преминава 

метро през територия-

та на „Красно село”?

Това ще бъде третият 
лъч на подземната желез-
ница и независимо че не-
щата още са на масите 
на проектантите, е ясно, 
че и ние ще имаме такъв 
транспорт. Нещо повече, 
на промишлените тере-
ни по протежение на ул. 
„Житница”, където сега са 
съсредоточени гаражите 
на „Градски транспорт”, 
вероятно ще бъде ситуи-
рано и депо за мотрисите 
на метрото. А то самото 
ще продължава и към съ-
седния район „Овча купел”. 
Началото на третия ме-
тродиаметър ще започне 
от „Ботевградско шосе”, 
ще пресече центъра на 
София и ще завърши в ра-
йон „Овча купел” с връзка 
жп трасето за Перник. 
Нашите очаквания са след 

три-четири години и този 
голям проект на Столич-
ната община да стане 
факт.

Същевременно мога да 
се похваля, че през тази 
седмица открихме обно-
вената трамвайна линия 
по бул. „България“. Сред-
ствата са осигурени по 
Оперативна програма „Ре-
гионално развитие“. 

Едно знаково за сто-

личани място - култур-

ният дом „Красно село” 

и красивият парк около 

него, все повече и повече 

привличат хората…

Градината има и про-
дължение, от другата 
страна на бул. „Цар Бо-
рис III“. Преди две години 
Столичната община фи-
нансира изграждането на 
красива детска площадка, 
която е наречена „Градът” 
и днес е едно от люби-
мите места за отдих за 
малчуганите и техните 
родители. 

Понеже темата за зе-

ления район „Красно село” 

доминира в разговора 

ни, не мога да не изразя 

гражданското си одобре-

ние, че администрацията 

стриктно спазва подроб-

ния устройствен план на 

територията...

При обществените 
обсъждания на проблемни 
застроявания становище-
то ни винаги е било да не 
се променя ПУП-ът. Впро-
чем дискусиите по тези 
теми винаги са бурни, но 
ние сме се стремели и се 
стремим да чуем различ-
ните мнения на страни-
те – собствениците на 
имоти, на инициативните 
комитети, гражданите. 
Нашият кмет – инж. Пла-
мен Църноречки, винаги е 
заставал на страната за 
съхранение на зелените 
площи. 

В района добре са раз-

вити и терените за ви-

соко спортно майстор-

ство – стадион „Славия”, 

Конната база, т.е. има 

Стефка Джагарова от 2009 г. работи в район 
„Красно село”. През 1996 г. завършва СУ „Св. 
Климент Охридски”, специалност „Химия и физика“, 
педагогически профил. Няколко години работи в 
частна фирма, занимава се с маркетинг и реклама. 
От 2011 г. е заместник-кмет на район „Красно село”.

Снимки авторът
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И НСОРБ

вади в ниското през лятото лагерувал 
Софийският гарнизон и затова тези 
земи са дали името на кв. „Лагера”…

През 1905 г. еднолинейната трам-
вайна линия в София е дълга 18 км и е 
развита в 6 посоки. Една от тях е за-
почвала от пл. „Св. Неделя”, по ул. „Ала-
бин” и оттам нагоре към Витоша и 
Княжево.

Подтикнати от добри икономически 
перспективи и уреден трамваен транс-
порт, по тези места се създават и про-
мишлени предприятия – Пивоварната и 
Въжарската фабрика. На мястото на 
последната е построен по-късно тек-
стилният завод „Пролетарий”. 

Народният поет Иван Вазов става 
кръстник на селището. Помолили го 

чрез нарочна делегация: „По вашия въ-
прос не съм мислил – казал той на де-
легацията. – Но когато с трамвай съм 
ходил към Княжево и съм гледал никне-
щите тук-таме из просторното поле 
къщички, аз съм си представлявал, че не 
след много тук ще се появи едно краси-
во селище. Нека името му бъде Красно 
село.”

Това е част от интересната ис-
тория на района. За днешния ден се 
свързахме с администрацията. В при-
емното време при кмета инж. Пламен 
Църноречки е върволица от хора. Той не 
връща никого. Но правото си на отгово-
ри на въпросите на в. „Строител” той 
предостави на своя заместник Стефка 
Джагарова. И така…

места за спортуване и за 

любителите, а и за про-

фесионалистите.

Това е вярно. Но искам 
да уточня, че ст. „Славия” 
и Конната база са частна 
собственост. А за раз-
витието на любителския 
спорт сме изградили пло-
щадки със средства от 
общинския бюджет и от 
Съвета за управление на 
специализирания общински 
приватизационен фонд, 

където младите хора, а 
и не само те, могат ак-
тивно да оползотворяват 
свободното си време. Тук 
само ще спомена, че под-
държането на тези игри-
ща трябва да бъде обща 
грижа – и на гражданите, 
и на общината. За района 
това е сериозен финансов 
ангажимент и затова ние 
търсим варианти тези 
спортни съоръжения да бъ-
дат решени чрез публич-
но-частни партньорства. 

В контекста на при-

родните катаклизми, 

които сполетяха нашата 

страна в последните сед-

мици, нека да коментира-

те и състоянието на две 

от знаковите софийски 

реки, които преминават 

през територията на 

„Красно село” – Владай-

ска и Боянска.

Слава богу, нямаме про-
блемни участъци. Техните 
корита са почистени. Има 
служители, които следят в 
критични ситуации да не 
се получат „тапи” в мес-
тата, където те влизат в 
подземните корита…

„Красно село” е район 

с поддържани зелени пло-

щи. Гражданите чувст-

ват ли го като свой, 

където живеят, отглеж-

дат децата си, пращат 

ги на училище, самите те 

ходят на работа, в мага-

зините, в медицинските 

заведения?

Това е двустранен про-
цес. От едната страна са 
фирмите за поддържане на 
чистотата, с които Сто-

личната община е сключи-
ла съответните договори, 
а от другата – живущите 
в седемте квартала, на-
шите съграждани. Със си-
гурност има още какво да 
се желае, но с всяка изми-
нала година отношението 
на хората се променя към 
по-добро. И това е разби-
раемо. Манталитетът се 
развива съобразно разви-
тието на обществените 
отношения. 

Само допреди година 
тротоарът по бул. „Гоце 
Делчев“ ,  около пазара 

„Красно село”, беше дос-
та пренаселен от търго-
вци на книги. За тях сега 
е определено специално 
място, наречено Базар 
на книгата, тротоарът 
беше освободен от пре-
местваемите съоръже-
ния. На тях но място сега 
са разположени кашпи със 
сезонни цветя. Настилка-
та е подновена и мястото 
вече е много по-привет-
ливо. Голяма подкрепа за 

реализирането на тази 
инициатива оказа Николай 
Попов – директор на „Па-
зари Юг“ АД.

Има ли проблем с нас-

таняването на малчуга-

ните в детските гради-

ни?

В третия по големи-
на район на столицата 
проблемът с настанява-
нето на деца в заведения 
все още е на дневен ред. 
Но затова и администра-
цията не спира да рабо-
ти за проектирането и 

строителството на нови 
сгради. През тази година 
открихме три нови здания, 
които са разширения към 
съществуващи градини. 

В този момент тече 
конкурс за избор на изпъл-
нител за изграждането на 
нова сграда – разширение 
на ЦДГ № 99 „Брезичка“.

Имаме готовност с 
проекти за още 4 нови 
детски заведения.

Вашите 13 детски 

градини са реновирани 

според изискванията 

на енергийната ефек-

тивност? Защото от 

това зависи и поевти-

няването на тяхната 

издръжка.

Искам да ви уверя, че 
ние сме единственият 
район в София, за кой-
то в това направление 
е отделен един цял лот 
от Международния фонд 
„Козлодуй”. Това са близо 2 
млн. лв., с които реновира-
ме или в близко бъдеще ще 
завършим част от обекти-
те ни от образователната 
инфраструктура. Това е 
един солиден обем строи-
телно-монтажна работа и 
смея да уверя родителите 
на нашите деца, че за но-
вата учебна година обно-
вяването ще приключи.

На ваша територия 

се намират много чита-

лища, седем Божи храма, 

сгради на държавни ин-

ституции, които също 

имат отношение към 

работата на районната 

администрация.

По-скоро да кажа ня-
колко думи и за осмия 
храм, който ще бъде из-
граден в кв. „Борово”. Там 
особено активно работи 
гражданското сдружение 
„За „Борово”, което е ини-
циатор и на идеята, а и 
на проекта за църква. 
Кметът на район „Красно 
село“ инж. Пламен Цър-
норечки е член на тази 
инициативна група и съ-
действа с целия си авто-
ритет това благородно и 
богоугодно начинание по-
скоро да се случи. 

Какво правите за оси-

гуряване на достъпна 

градска среда за хората 

с увреждания?

От март е монтиран 
платформен лифт, който 
осигурява пълен достъп в 
сградата на администра-
цията. За наша радост 
„Красно село” е първата 
районна администрация 
след Столичната община, 
която въвежда устрой-
ство за облекчение на 
нуждите на хората с ув-
реждания. 

Съоръжението е мон-
тирано  и  въведено  в 
експлоатация съгласно 
всички изисквания на На-
редба № 4 от 1.07.2009 г. 
за проектиране, изпълне-
ние и поддържане на стро-
ежите в съответствие с 
изискванията за достъпна 
среда на населението. 
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Ремонтът на пътя за парк „Бачиново“ завърши 
и движението по отсечката се извършва нормално, 
съобщиха от пресцентъра на община Благоевград. 
Освен поставянето на нова асфалтова настилка в 
рамките на рехабилитацията бе обработен скатът 
над трасето. Надвисналите скали са премахнати и е 
поставена нова специална мрежа, която отстранява 
опасността от падащи камъни. 

Обновяването продължи около 10 дни. Всички мре-
жи над пътя са подсилени със стоманени въжета, 
които да предотвратят падането на скална маса по 
пътното платно. 

Общата стойност на проекта е 20 987 912 лв., от които 
от правителството са отпуснати едва 4 млн. лв.

Страницата 
подготви 
Елица Илчева

„Ако спешно не бъде 
отпуснато държавно фи-
нансиране за пътен възел 
„Запад“ с обходен път в 
Бургас, който да извежда 
транзит движението от 
автомагистрала „Тракия“ 
към Южното Черноморие, 
градът ще стане капан за 
хора и автомобили“, алар-
мира кметът на морската 
община Димитър Николов. 
„Проблемът вече не е само 
регионален, а касае хиляди 
хора, планирали лятната си 
почивка на юг, които пре-
карват часове в колите си 

заради транспортния бло-
каж“, категоричен е той.

Цялостният проект за 
изграждане на пътен възел 
„Запад“ с надлез е готов 
отдавна. Има правител-
ствено решение за финан-
сиране. Общата стойност 
на проекта е 20 987 912 лв. 
с ДДС, от които са отпус-
нати едва 4 млн. лв. С тях 
е изградена една от от-
сечките, които свързват 
ул. „Проф. Якимов“ и „Од-
рин“. Въпреки че обектът 
е под шапката на Агенция 
„Пътна инфраструктура“, 
община Бургас вече инве-
стира близо 2 млн. лв. за 
отчуждаване на терени и 
преместване на подзем-
ната комуникация. Заради 

липсата на финансиране 
останалите дейности по 
реализацията на проекта 
са замразени.

Стартирането  на 
един от най-важните ин-
фраструктурни обекти за 
Бургас и региона – надлеза 
над Товарна жп гара с пъ-
тен възел на ул. „Одрин“ и 
ул. „Крайезерна“, ще дове-
де до извеждане на тран-
зитния поток по обходен 
маршрут, разтоварване на 
основната улична мрежа и 
обезпечаване транспорт-
но-комуникационното об-
служване на територията. 
С новопроектираното тра-
се ще се осигури директна 
връзка от главен път I-6 
София – Бургас и I-9 Варна 

– Бургас – Малко Търново 
не само с производствени-
те зони „Север“, „Юг“ и „По-
беда“, Пристанищния ком-
плекс, но и с цялото Южно 
Черноморско крайбрежие.

Според анализ през юли 
от четири коли, влизащи 
в Бургас, три преминават 
транзит на път за Юж-
ното Черноморие. Още 
по-тежко ще бъде положе-
нието през август, когато 
е пикът на летния сезон. 
Заради голямото стро-
ителство потокът не е 
само от леки автомобили, 
а е ежедневен от обслуж-
ващи курортите на юг от 
Бургас камиони.

„Изграждането на пъ-
тен възел „Запад“ е от 

национално значение. Това 
ще спести преминаване-
то на трафика през три 
жилищни зони на Бургас, 
отровните газове, шум, 
прах,  амортизация на 
пътната инфраструкту-

ра, която общината под-
държа. Да не говорим за 
стреса, катастрофите, 
опасностите от прибяг-
ващите пешеходци през 
натоварените участъци“, 
допълни Николов.

ПЛОВДИВ

Община Пловдив обяви конкурс за идеен проект за реновиране на площа-
да пред Градския дом на културата „Борис Христов”. Той трябва да обхване 
тротоара пред сградата, триъгълното зелено пространство и улицата, 
която ги разделя. Общата инвестиция, осигурена от общината за проек-
тирането и реализацията на обекта, е 100 000 лв. 

Територията е с потенциал да бъде използвана преди и след събития 
в Дома на културата, както и да бъде превърната в място със собствен 
характер и специфика, които да стимулират използването му не само за 
преминаване. Конкурсът не цели и не позволява строителството на здания 
на отвореното пространство. Вместо това търси едно цялостно архи-
тектурно, художествено и ландшафтно оформление, с което да привлича 
както посетителите на събитията в Дома на културата, така и случайни 
минувачи. 

Конкурсът е открит и анонимен, като в него могат да се включат 
архитекти, урбанисти и ландшафтни архитекти с пълна проектантска 
правоспособност, самостоятелно или в екип. Приемът ще продължи до 25 
септември 2014 г. 

До 5 октомври 5-членно жури ще избере 10 проекта. От тях ще излъчи 
трите най-добри и ще ги предложи за финално разглеждане на община Плов-
див. Всеки от тях ще получи награда от 1500 лв. До 16 октомври общината 
ще класира на първо, второ и трето място трите идеи. На победителя 
ще бъде предложен договор за изготвянето на инвестиционен проект за 
реновацията на площада с хонорар от 15 000 лв. 

Изграждането на младежки 
център в Пловдив се финансира с 
2 243 320,31 лв. по Програма BG06 
„Деца и младежи в риск” по Финан-
совия механизъм на Европейското 
икономическо пространство. Бене-
фициент е общината, а срокът за 
реализацията на проекта е до 30 
април 2016 г. 

Открита е процедура по ЗОП за 
избор на изпълнител на строител-
ството. Сградата ще бъде ситу-
ирана в парка „Отдих и култура”, в 
близост с Гребната база. Центърът 
ще е на три етажа с РЗП 1605 кв. м. 
Проектът е разработен от екип с 
ръководител арх. Димитър Недевски 
и включва няколко функционални зони: 
блок за настаняване, офис админи-
страция и интерактивен образова-
телен център, зона за хранене за 60 
души, съблекални и обслужващи поме-
щения, открит паркинг за нуждите 
на центъра с 47 паркоместа. 

Зданието ще се изпълнява по 
монолитен способ, като стоманобе-
тонната конструкция ще се изграж-
да по нива и вертикални елементи. 
Преградните зидове между отдел-
ните помещения и комуникации са 
предвидени от керамични тухли с 
дебелина 25 см, а вътрешните пре-
градни зидове с дебелина 12 см. 

Алейната мрежа около сградата 
и подстъпите към нея ще е с трото-
арни плочи на пясъчна възглавница и 
градински бордюри. На етап проек-
тиране е спортен комплекс, който 
ще заеме близо 8 дка точно до мла-
дежкия център.

В община Благоевград бяха отворени ценовите 
оферти в откритата процедура за избор на изпъл-
нител на обществена поръчка по проект „Инвести-
ции в бъдещето на община Благоевград”. Тя е в две 
обособени позиции – „Реконструкция, изграждане и 
благоустрояване на обекти от техническата инфра-
структура“ и „Ремонт и реконструкция на сгради с 
висока обществена значимост“ в изпълнение на про-
ект „Инвестиции в бъдещето на община Благоевград”. 
Той е финансиран с договор за предоставяне на без-
възмездна финансова помощ по Оперативна програма 
„Регионално развитие 2007 – 2013”.

Община Ловеч ще финансира десет 
малки проекта от местно значение на 
граждански сдружения и обединения. 
Те вече са одобрени, а кандидатите 
ще получат до 3 хил. лв.

По единия ще бъде изградена „Пъ-
тека на Апостола”, като ще бъде 

възстановена стара туристическа 
пътека, прокарана в края на 50-те го-
дини на миналия век в подножието на 
скалния масив в парка „Башбунар”. Тя 
води до няколко пещери. В подножие-
то на скалното образувание Замъка в 
близост до входовете на Табашката 

пещера ще бъде направен кът за 
отдих. Финансиране получават и 
три училища, като с парите те 
ще подобрят средата за отдих, 
почивка и спорт, ще се монтират 
беседки, ще се засадят цветя и 
храсти. 

Одобрени са и проекти, по кои-
то ще се подобри инфраструкту-
рата в центъра на с. Йоглав.

Снимка Денис Бучел
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Г-жо Чавдарова, последно-

то ви действие в битката на 

общините за спасяване на спре-

ните пари по ОП „Околна среда“ 

е писмо до Жозе Барозу – пред-

седател на Европейската коми-

сия. Там казвате „настойчиво 

молим“ за по-бърза реакция за 

възстановяване на плащания-

та. Това звучи, от една страна, 

категорично, от друга – издава 

отчаяние. Доколко е критична 

ситуацията в момента? 

Когато цели градове са с раз-
копани улици и хората са затруд-
нени в достъпа до домовете си, 
училищата и детските градини-
те, когато ежедневните проливни 
дъждове заливат и рушат неза-
вършените обекти, дори и най-
големите оптимисти не могат 
да не оценят ситуацията като 
критична. Няма отчаяние – има 
настойчив апел към бързо намира-
не на решение от Европейската 
комисия и от нас самите. 

Как са формулирани конкрет-

ните ви искания към институ-

циите? Има ли вече резултат по 

някои от тях?

Нашата цел не е да постигнем 
временни или частични решения. 
За нас е важно да успеем да из-
пълним проектите си. НСОРБ не-
прекъснато следи развитието на 
събитията и предприема всички 
възможни действия за разрешава-
не на проблемите. След поредица 
от вътрешни дискусии и срещи с 
министър-председателя Пламен 
Орешарски, ресорния вицепреми-
ер Зинаида Златанова и две после-
дователни ръководства на МОСВ 
на своето последно заседание 
Управителният ни съвет поиска 
незабавни и отговорни действия 
на държавните институции. В ре-
зултат на това с наше писмо от 
края на юни настояхме Министер-
ството на финансите незабавно 
да възстанови авансирането на 
проектите по ОПОС със сред-
ства от републиканския бюджет. 
Апелирахме Управляващият орган 
на програмата да пристъпи към 
промяна в сроковете за изпълне-
ние на договорите между МОСВ 
и общините. 

Какви са възможните реше-

ния, които ще търсите със съз-

даването на смесена работна 

група с представители на дър-

жавата, общините и Агенцията 

по обществените поръчки?

Целта е заедно да потърсим 
законово допустима процедура 
за удължаване на сроковете за 
изпълнение на договорите между 
общините и изпълнителите на 
проектите по ОПОС, за да мо-
жем оттам да внесем коректив 
и в отношенията ни с изпълни-
телите. Трябва да сме сигурни, 
че спазваме Закона за общест-
вените поръчки и няма да допус-
нем риск от последващи санкции. 
Само че и тази добра идея още е 
само неизпълнена договореност. 

Камарата отправи към сдру-

жението апел за съвместни 

действия, защото на всички е 

ясно, че строители и общини са 

заедно в проблема. 

Първо искам да благодарим 
за търпението и разбирането на 
голяма част от нашите изпълни-
тели. Разбираме, че то не може 
да е безкрайно. Относно съв-
местните ни действия считаме, 
че всички заинтересовани стра-
ни трябва да се обединим около 
единна национална позиция пред 
европейските институции. Как-
то казахте, НСОРБ вече изпра-
ти писмо до председателя на ЕК 
Жозе Барозу и комисаря по регио-
налната политика Йоханес Хан, в 
което се апелира за своевременно 
решение за възстановяването на 
плащанията по ОПОС. Отворени 
сме и за други съвместни дейст-
вия за постигане на положителни 
резултати, а не за блокиране на 
сметките на общините, а оттам 
– и на дейността им. 

Неразплатените средства 

от местните власти към строи-

телните фирми по неофициални 

данни доближават 200 млн. лв. 

Всичко ли е в ръцете на държава-

та, за да не се спира работата? 

Ситуацията е различна в от-
делните общини. В някои от тях 
все още има неизползвани ресурси 
от авансовите плащания, получе-
ни от ОПОС. Там работата може 
да продължи нормално. Те обаче 
са единици на фона на общия брой 
общини, изпълняващи проекти 
по ОПОС. В по-голямата част 
от местните власти вече няма 
средства, а има задължения към 
изпълнителите, които по наши 
данни са около 123 млн. лв. Тъй 
като в момента сме в апогея на 
строителния сезон и се работи 
усилено, ежедневно се приключ-
ват дейности за десетки хиляди 
лева и тази сума в края на месеца 
– началото на следващия ще се 
увеличи с поне 50%. 

Същевременно чакаме от Уп-
равляващия орган по програмата 
да изплати на общините одобре-
ни разходи за около 150 млн. лв. 

В началото на  месеца  

имахте среща с ръководството 

на оперативната програма и 

МОСВ. Какъв беше резултатът 

от нея?

Той може да бъде обобщен пре-
димно като координационен и ин-
формационен. Министерството 
ни информира, че на Европейската 
комисия са предоставени изисква-
ните документи и одитните до-
клади, отразяващи изпълнението 
на предписаните от комисията 
дейности. Постигна се договоре-
ност в оперативен порядък да се 
съгласува общата ни позиция по 
предприетите действия за разре-
шаване на проблемите по ОПОС. 
За справяне с щетите от навод-
ненията е увеличен бюджетът 
на ПУДООС с 25 млн. лв., както 
и неговите разходни тавани. Уп-
равляващият орган на ОПОС пое 
ангажимент да разгледа с прио-
ритет и преписките, депозирани 
от общините, пострадали от на-
водненията.

Имаше обещание държава-

та да задели ресурс за частично 

възстановяване на плащания-

та по забавени вече извършени 

дейности, но като че ли и това 

остана на думи. 

За съжаление на този етап 
нямаме отговор от министъра 
на финансите на поставеното 
от нас искане за възстановяване 
на авансирането на проектите 
със средства от републиканския 
бюджет. Така че отговорът на 
въпроса ви е по-скоро: „Да, само 
на думи”. Но трябва и да кажем, че 
българската държава вече е аван-
сирала с над 1 млрд. лв. проекти 
по програмата. 

На последното си заседание 

кабинетът реши общините да 

бъдат подпомогнати с 4 млн. лв. 

за покриване на начислени през 

тази година лихви и такси по об-

служване на дълговете им към 

ФЛАГ. Как ще бъдат разпределе-

ни те и доколко това е частично 

решаване на проблема?

Този инструмент за под-
крепа съществува отдавна и 
не може да се определя като 
специална мярка, която ще се 

изпълнява заради проблемите 
по ОПОС. Само да припомним, 
че фонд ФЛАГ беше създаден с 
акт на правителството през 
2007 г. като специфичен дългов 
инструмент за подпомагане на 
общините при изпълнението на 
проекти с европейски средства. 
Този допълнителен механизъм 
за подкрепа от централния бю-
джет за покриване на начисле-
ни през годината лихви и такси 
прилагаме от 2009 г. Така дър-
жавата чрез целеви компенси-
ращ трансфер след съгласуване 
с НСОРБ на условията за достъп 
и степен на компенсиране пре-
доставя на общините допълни-
телно облекчение за разходите 
им по кредитите от ФЛАГ. Раз-
пределението на тези средства 
е изцяло по обективни критерии, 
които измерват финансовото 
състояние на местните власти. 
За проектите по ОПОС този ме-
ханизъм не е решение, защото за 
тях кредитирането е спряно, но 
за останалите ни проекти е до-
бро решение, особено за по-бе-
дните общини. 

По още две оперативни 

програми – Програмата за раз-

витие на селските райони и 

„Регионално развитие“, има при-

теснения за загуба на средства. 

По ПРСР се говори за 900 заба-

вени проекта, каква е реалната 

ситуация по места?

Сдружението не е институ-
цията, която ще създава излишно 
напрежение по неокончателни ре-
шения. Засега по ОПРР работим, 
разплащаме, възстановяват ни 
финансови средства при засилен 
контрол. По ПРСР има не толкова 
забавени плащания, а забавяне на 
процеса на оценка и договориране 
на проектите към стратегиите 
за развитие на местните инициа-
тивни групи – подхода „Лидер”. По 
този начин над 700 проекта за над 
90 млн. лв. вече са рискови. Има 
значително забавяне и в избора на 
изпълнители от отделни общини, 
поради което ние ги призоваваме 
за отговорен анализ и оценка, а 
при необходимост – и отказ от 

проекта. Целта е да бъде прена-
сочен ресурсът към други местни 
власти с вече успешно проведени 
тръжни процедури. 

Доволни ли са общините от 

промените в ЗОП? 

Към момента нямаме отго-
вор на този въпрос. След като 
започне реалното прилагане на 
промените в закона, ще имаме 
възможността да ги оценим. На 
книга съществуват предложения, 
които изглеждат положителни, но 
практиката ще покаже.

Има ли развитие в работата 

на Съвета за децентрализация?

Засега не. На последното за-
седание от 26 май се разбрахме, 
че в края на юни ще разгледаме 
подобрени варианти за админи-
стриране на общинския подоходен 
данък, но подобно заседание не 
беше насрочено. Нямаме и инди-
кация от НАП и МФ, че се работи 
по нови варианти. Както винаги 
обяснението ще е „предвид слож-
ната политическа обстановка”... 

На годишната среща в Ал-

бена миналата есен твърдо 

заявих те, че ще се борите за 

това в новия програмен период 

да няма бели петна на картата 

на България. Успяхте ли?

Продължаваме нашата бит-
ка в тази област, тъй като по-
стигнахме частични резултати, 
които не ни удовлетворяват. 
Към момента теоретично всич-
ки населени места ще могат да 
се ползват от финансова под-
крепа от Европейския съюз, но 
не по всички основни и ключови 
дейности, свързани най-вече с 
благоустройствени дейности. 
Също така по новата Програма 
за развитие на селските райони 
вече ще е друг подходът. Селата 
към по-големите градове ще са 
допустими за всички мерки, които 
подкрепя програмата. За сравне-
ние – досега можеха да се възполз-
ват само от инвестиции във ВиК 
инфраструктура. Надяваме се и 
инвестициите по линия на подхо-
да „Лидер” също да спомогнат в 
тази насока.

И накрая – разкажете за иде-

ята НСОРБ да създадете свое 

правителство в сянка. Как 

стигнахте до нея и защо?

Няма идея да създаваме как-
вото и да е правителство. Има 
категорично настояване от об-
щините да изпреварваме съби-
тията и по редица въпроси да 
излизаме преди заседанията на 
правителството с наша позиция. 
Казано с други думи, имаме остра 
потребност от подобрена чувае-
мост и от вслушване в общинския 
глас. Той не е на опозицията или 
на управляващите, а на хората 
от практиката, които на гърба 
си изнасят проблемите от всяко 
нормативно недомислие. Ние сме 
в дълг към членовете си, които 
разчитат, че силните аргументи 
и обосновки ще бъдат прочетени, 
разбрани и отразени. Ще правим 
всичко възможно да изпълним по 
най-добрия начин тази своя отго-
ворна мисия. 

Гинка Чавдарова, изп. директор на НСОРБ:

Срещите, които правим с представители на държавата, засега дават един резултат – обещания 

Снимка Денис Бучел
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Елица Илчева

Ще загубим, няма да 
загубим,  ще загубим, 
няма да загубим... Какво 
точно се случва и как-
во ще се случи с хиляди 
проекти по Програма-
та за развитие на сел-
ските райони (ПРСР), 
трудно може да се каже 
и до днес, няколко дни 
след избора на Атанас 
Добрев за изп. дирек-
тор на Държавен фонд 
„Земеделие“ (ДФЗ). По 
думите на земеделския 
министър Димитър Гре-
ков той е стар кадър на 
институцията и затова 
максимално бързо ще се 
справи с подписването 
на всички одобрени бли-
зо 2500 проекта, които 
бившето ръководство на 
структурата забави. 

Още в първия ден от 
встъпването му в длъж-
ност от ДФЗ обявиха, 
че  Добрев е отключил 
плащанията за редица 
земеделски производите-
ли. Над 6 млн. лв. тръгна-
ха към банковите смет-
ки на бенефициентите. 
Сред тях са и плащания 
по мерки, които включ-
ват строителство - 121 
„Модернизиране на земе-
делските стопанства”,  
311 „Разнообразяване 
към неземеделски дей-
ности” ,  321 „Основни 
услуги за населението и 
икономиката в селските 
райони”, както и за пред-
ставители на местни 
инициативни групи.

Но след месеците на 
сериозно напрежение все 
още не е ясно доколко си-
туацията изобщо може 
да бъде овладяна и за 
момента остават само 
притесненията и надеж-
дите на хиляди произво-
дители и 231 малки об-
щини с петорно повече 
населени места. 

С п о р е д  р а з л и ч н и 
оценки фермерите може 
да останат без субси-
дии, а местните власти 
да загубят между 500 
млн. лв. и 2 млрд. лв. 80% 
от проблемните проек-
ти по мерките 311 и 312 
са за селски туризъм и 
забавянето ги обрича на 
неизпълнение, защото са 
свързани със строител-
ство, което означава 
обявяване на общест-
вени поръчки и време за 
изграждане. 

Същото важи и за об-
щинските обекти, тъй 
като летните месеци са 
най-подходящи за инфра-
структурни дейности. 
Някъде около 500 млн. 
евро са средствата за 
строителство. Затова и 
финалното благоприятно 
развитие на ситуацията 
с избор на нов изпълни-
телен директор идва 

Новият изпълнителен директор на Държавен фонд 
„Земеделие“ Атанас Добрев добре познава работата 
на структурата, защото е заемал различни длъж-
ности в нея в продължение на близо 6 години. Бил е 
началник на различни отдели в институцията, която 
е акредитирана да изпълнява функциите на Агенция 
САПАРД и на Разплащателната агенция. От 2007 г. 
до 2008 г. е заемал длъжността съветник на пред-
седателя на Държавната агенция по горите. През 
2008 г. и 2009 г. е изпълнителен директор на Нацио-
нален фонд „Българска гора”. От 2009 г. до 2013 г. 
работи в частния сектор в сферата на земеделието. 
От 11 юни 2013 г. е назначен за парламентарен секре-
тар в Министерството на земеделието и храните. 
Добрев е завършил магистратура със специалност 
„Стопанско управление” във Великотърновския уни-
верситет „Св. св. Кирил и Методий”. Владее английски 
и руски език.

Досегашният зам. изпълнителен директор на 
фонда Атидже Алиева-Вели временно ще отговаря за 
прилагането на Програмата за развитие на селските 
райони (ПРСР). В нейния ресор остават и „Селскосто-
пански пазарни механизми”, „Технически инспекторат” 
и „Рибарство и аквакултури”, информира пресцентъ-
рът.

През 2003 г. тя завършва бакалавърска степен по 
биотехнологии, а през 2005 г. се дипломира като ма-
гистър в специалност „Индустриални биотехнологии” 
в Софийския университет „Св. Климент Охридски”. 
В началото на 2014 г. защитава втора магистърска 
степен по публична администрация със специализация 
„Държавна администрация” в Университета за нацио-
нално и световно стопанство.

Кариерата й започва в „Данон Сердика”. В начало-
то на 2007 г. е назначена в ДФЗ като експерт, като 
до 2011 г. последователно заема длъжностите стар-
ши експерт, главен експерт и началник на сектора. 

Снимка Денис Бучел

Черниче е едно от първите български села, преобразени със средства по Програмата за 

развитие на селските райони. Стотици обаче са тези, които още чакат своя шанс

Снимка авторът

малко късно по мнението 
на повечето експерти, 
сред които е и вицепре-
миерът Зинаида Злата-
нова, която отговаря за 
еврофондовете. Реше-
нието за това е тряб-
вало да се вземе някъде 
преди около 1 година. 

В момента всички 
одобрени проекти по 
мерки 311 и 312 са с не-
подписани договори и 
опасността, че отиват 
на провал, е реална. Това 
означава, че около 2000 
предложения ще бъдат 
анулирани като прием, а 
общини и производители, 
които са дали вече пари 
за тях и са генерирали 
разходи, просто ще ос-
танат на сухо.

Особено тези, които 
са със строително-мон-
тажни работи, не могат 
да бъдат реализирани 
поради простата причи-
на, че трябва да бъдат 
отчетени до 2015 г., кое-
то прави невъзможно из-
пълнението им. Бившият 
директор Мирослав Ни-
колов и заместничката 
му Виолета Александро-

ва са задържали  контра-
ктите. След като не са 
разписани до момента 
от тях, сега няма как да 
се парафират тези дого-
вори със задна дата…

Проблемът с ДФЗ е голям,

а л а р м и р а х а  п р е з 
седмицата с обща де-
кларация и 4 браншови 
организации – Асоциа-
цията на земеделските 
производители в Бълга-
рия, Българската асоци-
ация на консултантите 
по европейски програми 
(БАКЕП),  Национална-
та асоциация на зър-
нопроизводителите и 
Конфедерацията на ра-
ботодателите и индус-
триалците в България 
(КРИБ). Притеснени от 
забавянето на работата 
на структурата вслед-
ствие на продължилите 
с месеци скандали там, 
те призоваха и премие-
рът Пламен Орешарски, 
и президентът Росен 
Плевнелиев да намерят 
спешно решение на про-
блема. 

Тревогите са позна-
тите – че твърде късно 
е започнал процесът на 
подписване на договори-
те по много мерки, край-
ният срок за които беше 
30 юни 2014 г. В деклара-
цията обаче се посочва 
и друго – че всички са 
наясно с недостига на 
средства по мерки 121, 
311 и 312 и се настоява 
те да бъдат финансира-
ни от Гаранционния фонд 
и/или от неусвоените 
пари от вече одобрени, 
но неизпълнени проекти 
по мерки 321 и 322.

Организациите се 
оплакват, че ДФЗ е бил 
длъжен да уведоми бене-
фициентите за това, с 
какви точки разполагат 
предложенията им и къде 
се намират на интернет 
страницата на ПРСР, но 
това не е направено. 

За да не се загубят 
пари от бюджета на 
програмата, е необходи-
мо той да се разплаща 
месечно с над 130 млн. лв. 
до края на годината, а 
на практика плащания-
та са в пъти по-малко в 
момента. Така че, ако не 
се предприемат спешни 
действия в тази посока, 
потенциалната загуба 
по ПРСР само в края на 
годината може да над-
хвърли половин милиард 
лева.

Министър Греков оба-
че обяви през седмицата, 
че има решение на про-
блема.

Фондът ще прераз-

глежда проекти, за да 

спаси парите,

заяви той. 
„Управляващият орган 

на програмата е предпри-
ел необходимите стъпки 
за предотвратяване на 
риска от загуба на сред-
ствата“, категорични 
са от ведомството. В 
съобщение, разпростра-
нено от пресцентъра 
на МЗХ, се казва, че за 

Министър Димитър Греков успя да смени управата на Държавен фонд „Земеделие“,         
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През май министърът на земеделието и храните проф. 

Димитър Греков и кметът на град Сухиндол Пламен Чернев 

направиха първа копка на проект за изграждане на игрище за 

пейнтбол и екопътека по ПРСР. Той е по мярка 313 „Насърчаване 

на туристическите дейности” на обща стойност 387 495 лв.

целта ще бъде прило-
жен новият регламент 
на ЕК 1407/2013 г., кой-
то урежда условията и 
реда за предоставяне 
на финансова помощ по 
правилото de minimis за 
програмния период 2014 
– 2020 г. В него се доба-
вя, че всички заявления 
за подпомагане, приети 
по старите разпоредби 
(преди 2014 г.), може да 
бъдат одобрявани и след 
30 юни 2014 г. Условието 
е проектите да бъдат 
преразгледани и одобре-
ни в съответствие на 
новите изисквания.

Това означава, че из-
пълнителният директор 
на ДФ „Земеделие” може 
да сключи и подпише до-
говори по мерки 311 и 312 
по всяко време след 30 
юни 2014 г., ако те бъ-
дат преразгледани от-
ново. Важно е да се от-
бележи, че размерът на 
помощта de minimis съ-
гласно новия регламент 
остава непроменен – до 
200 000 евро. 

В ъ з м ож н о  е  с ле д 
сключването на догово-
рите за същите да бъде 
удължен и срокът за из-
вършване на инвестици-
ята и подаване на заявка 
за окончателно плащане 
– не до 15 юли 2015 г., а до 
15 септември 2015 г. Това 
ще стане след изменение 
на нормативната уредба, 
което е в компетенциите 
на Управляващия орган на 
програмата, уточняват 
от Земеделското минис-
терство.

„Лидер“ също е под въпрос

В невъзможност да 
продължат съществу-
ването си са и местни-
те инициативни групи 
(МИГ), създадени по Ос 
4 на ПРСР („Лидер”). Те 
са се договорили с бене-
фициентите, направили 
са  административни 
разходи (най-често с га-
ранции, подписани от об-
щините) и очакват само 
подписване на контра-
ктите, отново с крайна 
дата 30 юни.

Общо одобрени до-
сега по подхода са 1007 
проекта на стойност 
75 млн. лв. Средствата 
по това направление на 
ПРСР се усвояват от 
МИГ-овете, които обе-
диняват различни орга-
низации от дадена те-
ритория, разработват и 
осъществяват страте-
гии за местно развитие. 

„Лидер“ се прилага 
реално в България едва 
от 2011 г .  и  въпреки 
ограниченото време са 
постигнати завидни ре-
зултати. Мобилизиран е 
местният капацитет, за 
да може да има разнооб-
разяване на локалната 

икономика и да се пребо-
рят проблеми като без-
работицата и обезлюдя-
ването.

През програмния пе-
риод 2007 – 2013 г. под-
ходът покрива 800 000 
души от 57 селски об-
щини. Целта на агроми-
нистерството е тези 
резултати да се подо-
брят драстично през 
следващия период (2014 
– 2020 г.). Затова в нова-
та ПРСР „Лидер“ става 
самостоятелна мярка с 
планиран бюджет около 
130 млн. евро.

Ще има и разграни-
чение на бюджетите за 
общините в зависимост 
от населението – общи-
ни до 15 хил. жители ще 
разполагат с до 1 млн. 
евро за изпълнение на 
стратегии, а тези над 
15 хил. ще получават до 2 
млн. евро. Целта на това 
нововъведение е да се 
стимулира създаването 
на нови местни групи, в 
които да влиза повече 
от една община.

Те ще получават аван-
сово до 50% от средства-
та за управление. Обеди-
ненията ще ползват вече 
до 25% от бюджета за 
изпълнение на стратегии 
(при 20% сега).

Остава надеждата  

за 630 млн. евро  

по новата програма

По новата ПРСР 2014 
– 2020 за общински про-
екти са предвидени око-
ло 630 млн. евро. Тя вече 
е в Брюксел и чака да 
бъде разгледана.

Както в. „Строител“ 
писа, през програмния 
период 2014 – 2020 г. 
общините ще трябва 
да обърнат по-сериоз-
но внимание и на под-

хода „Лидер“ .  По него 
ще бъдат заделени 5% 
от цели я  бюджет на 
ПРСР. Той ще бъде из-
ключително важен и за 
т.нар. бели петна (об-
работваема земя, към 
която собствениците 
не са проявили интерес). 
Предвижда се през новия 
програмен период тези 
територии да могат да 

се възползват и от мул-
тифондово финансиране.

За да може да се оси-
гури яснота и сигурност 
в работата на общи-
ните, от следващата 
година няма да има ин-
дикативни графици за 
прием по мерки от ПРСР, 
а направо ще се публику-
ват заповеди за започ-
ване на подаването на 

предложенията. По този 
начин всяка една общин-
ска власт ще може да се 
подготви.

Най-голям поток от 
средства ще се насочи 
към изграждането на 
пътища. В този случай 
задължително ще се по-
лагат и инсталации за 
широколентов интер-
нет.

Бенефециентите са  

в „параграф 22”

Всички онези бене-
фициенти – били те об-
щини, религиозни орга-
низации или земеделски 
производители, които 
са недоволни от нераз-
бориите и вече са вло-
жили финансов ресурс, 
са в „параграф 22”, за-
щото не  могат дори 
да се оплачат. Поради 
простата причина, че 
няма нито подписани 
договори, нито откази, 
нито одобрения… До мо-
мента само около 20-ина 
проекта се обжалват в 
Министерството на зе-
меделието, защото те 
са с официални откази.

Иначе в последните 
дни на предишното ръ-
ководство дълги спи-
съци на бенефициенти 
с подписани анекси и 
договори по ПРСР се 

появяваха на сайта на 
ДФЗ. От институцията 
уведомяваха, че „фондът 
кани бенефициентите 
от списъците за подпис-
ване на съответните 
документи с оглед бърз 
старт на бъдещата ра-
бота по проектите“.

Само първият спи-
сък от 8 и 9 юли 2014 г. 
включваше 111 изготве-
ни и под писани анекси на 
общини и частни бене-
фициенти към същест-
вуващи вече контракти 
по мерки 321, 322, 121 и 
123 по ПРСР. Вторият е 
с имената на други 83 
частни бенефициенти 
по мярка 121, които имат 
предходни предложения 
по мярка 141 и вече са 
подписани от фонда. 

Целта на интернет 
комуникацията бе да дуб-
лира телефонните покани 
и да гарантира по-бързо 
информиране.

След като последните месеци 
десетки общини пускаха съобще-
ния за одобрените си проекти за 
стотици хиляди лева, сега тази 
тенденция секна. Единствената 
община, която се похвали, че ще 
изпълнява проекти по ПРСР, е Тер-
вел. Тя има подадени и одобрени 
пет такива. „Те са малки по стой-
ност в сравнение с останалите 
инфраструктурни обекти, но дей-
ностите, които предвиждат, ще 
са от полза за хора от различни 
населени места. Общата им стой-
ност 393 000 лв. с ДДС“, съобщи 
пресцентърът.

Единият трябва да превърне 
свободните помещения в сграда-
та на кметството в с. Поп Груево 
в център за социални услуги. Чрез 
преустройство и изграждане на 

отделни входове ще се обособят 
разливна за топла храна и трапе-
зария, помещение за дневен цен-
тър, както и лекарски кабинет с 
манипулационна, чакалня и санита-
рен възел за нуждите на лекарска-
та практика в селото. Общината 
съфинансира обекта в частта му 
за медицинския кабинет.

Вторият одобрен проект пред-
вижда изграждане на център за 
социални услуги в с. Нова Камена. 
Целта е да се осигури ежедневно 
топла храна за възрастните хора 
в селата Нова Камена, Кладенци, 
Градница, Главанци и Каблешково, 
както и да се предоставят нови 
кабинети за местния личен лекар 
и стоматолог. Оформя се и поме-
щение за дневен център. Строи-
телните работи ще се извършват 

в сградата на бившата здравна 
служба на с. Нова Камена. Проек-
тът е одобрен, след като приключи 
строителството на центъра за 
социални услуги в с. Коларци. Сега 
целта на общинското ръководство 
ще бъде да организира доставката 
на втората част от кухненското 
обзавеждане за Коларци и да орга-
низира работата в него. Проце-
сът трябва да приключи до края на 
2014 г., така както е предвидено в 
стратегията за социални услуги на 
общината. През 2015 г. ще отворят 
врати и центровете в Поп Груево и 
Нова Камена.

Колкото и скромни да са сред-
ствата по тези проекти за малки-
те населени места, а и за малките 
строителни фирми тъкмо те са 
жизненоважни.

         но ще остави ведомството с рискови проекти за милиард
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Емил Христов

В края на октомври ще бъде 
напълно изградена пречиства-
телната станция за отпадни 
води на Кърджали, като към 
момента са извършени 72% от 
строително-монтажните ра-
боти. Това заяви по време на 
брифинг представителят на 
изпълнителя „Обединение ПСОВ 
Арда-2013” Иван Чолаков. Той до-
пълни, че работата ще продъл-
жи независимо от замразените 
средства по европейски програ-
ми. Такова е било решението на 
ръководството на строителния 
консорциум. „Хидротехническо-
то съоръжение ще бъде пуснато 
в действие в средата на следва-
щата година, както е разписано 
по проект, но изпитателните 
дейности, както и обучението 

на персонала ще започнат още 
в началото на 2015 г.“, допълни 
Чолаков. В ПСОВ ще работят 

общо 24 души, като от тях 17 
ще бъдат на смени.

По време на проверката на 

строителните работи беше 
представена и единствената 
по рода си в България специал-
на инсталация, която може да 
извлича метан от водата като 
суровина за електроенергия и 
дизелово гориво за двигатели с 
вътрешно горене. 

„Утайките, събирани в пър-
вичния утаител, се използват 
за биологическите съоръжения, 
но и за добиване на метан в ме-
тан-танка”, обясни Чолаков. 

ПСОВ на Кърджали се из-
гражда по технология на „Би-
огест Интернационал” – Гер-
мания, с два главни довеждащи 
колектора, като единият е из-
цяло нов. Според кмета на общи-
ната инж. Хасан Азис това ще е 
уникален обект, защото канали-
зацията ще влиза на 8 м дълбо-
чина, а довеждащият колектор 

ще минава под нивото на язовир 
„Студен кладенец”. 

Инженеринговото изгражда-
не на ПСОВ с довеждащ водопро-
вод и колектор се изпълнява от 
„Обединение ПСОВ Арда-2013” – 
София. В него участват „Крис-
тална вода” АД, „Интегрирани 
пътни системи” АД, „Калистра-
тов груп” ООД, „Вайтех” ООД, 
„Биогест Интернационал” – Гер-
мания, „Саварона” ЕООД и „Арда-
строй” ООД. Стойността на до-
говора е 24 055 800 лв. без ДДС.

Вторият лот на интегрира-
ния воден проект на Кърджали 
включва разширение и рекон-
струкция на ВиК мрежата на 
Кърджали. Негов изпълнител 
е „Обединение Ахридос 2013” – 
София. Общата стойност на 
СМР възлиза на 30 647 000 лв. 
без ДДС.

Избран е изпълнител за регионалната систе-
ма за управление на отпадъците в регион Вели-
ко Търново. Това е консорциум „Еко Бау Търново 
2014”, в състава на която са „Строймонтаж” 
ЕООД, „Водстрой 98” АД и „Политрейд Кънстрък-
шън” ЕООД и унгарските фирми „МУТ - Унгария” и 
„Евроасфалт Епито Еш Шолгалто”. Обединение-
то беше единствен участник в процедурата. До-
говорът с община Велико Търново е на стойност 
23 730 482 лв. без ДДС. 

Проектът е по Оперативна програма „Околна 
среда”. Поръчката включва преглед и анализ на 
съществуващия идеен проект, при необходимост 
допълнителни проучвания, изготвяне на инвести-
ционен проект – работен проект, съгласуване, 
актуализация на разработения план за безопас-
ност и здраве и разработване на работен проект 
по изпълнение на строителството, получаване 
на допълнено разрешение за строеж за обекта, 
изграждане на обекта, авторски надзор. 

Партньори по регионалното депо са общини-
те Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, 
Елена, Златарица и Стражица и сдружение „За 
чисти селища”. 

Открит за движение 
бе новият пътен възел 
Българово при км. 352 от 
автомагистрала „Тракия“, 
с който ще се улесни пъ-
туването на територия-
та на област Бургас. Съо-
ръжението е изградено по 
програма „Ново строител-
ство“ на Агенция „Пътна 
инфраструктура“. Инвес-
тицията от републикан-
ския бюджет е 2 млн. лв. 
На пускането на обекта 
присъстваха министърът 
на регионалното разви-
тие Десислава Терзиева, 
председателят на Управи-
телния съвет на АПИ инж. 
Стефан Чайков, областни-
ят управител Павел Мари-
нов, бургаският кмет Ди-
митър Николов и неговите 

колеги от Поморие, Айтос, 
Българово и Камено. 

Според министър Тер-
зиева целта на новото съ-
оръжение е да помогне да 
се избегнат тапите, кои-
то се образуват на входа 
на Бургас. Строителство-
то на пътен възел Бълга-
рово стартира на 15 май, 
като негов изпълнител 
бе „Трейс Груп Холд“ АД. 
Стойността на договора 
е 1 976 222,45 лв. 

Пред журналисти ми-
нистърът на регионално-
то развитие съобщи също 
така, че обстановката 
след проливните дъждове 
в Бургаска област, които 
нанесоха щети в района 
на Приморско и Созопол, 
се нормализира. „Всички 

републикански пътища 
в района са отворени за 
движение. По предвари-
телна оценка щетите по 
Републиканската пътна 
мрежа са за около 3 млн. 
лв.”, заяви Терзиева и доба-
ви, че в момента комисия 
извършва детайлен оглед, 
за да направи окончателна 
оценка. 

Министър Терзиева до-
пълни още, че са осигурени 
1,5 млн. лв. за обновяване 
на отсечката между „Са-
рафово” и Бургас. Стро-
ителните дейности ще 
започнат още през сеп-
тември, след края на ак-
тивния летен туристиче-
ски сезон, за да не се пречи 
на движението.

Елица Илчева

Правителството пре-
достави на община Сви-
ленград имоти за изграж-
дане на пречиствателна 
станция за отпадни води 
и довеждаща инфраструк-
тура. До момента те са 
били собственост на На-
ционалната компания „Же-
лезопътна инфраструк-
тура” и са с отпаднала 
необходимост, съобщиха 

от правителствената 
информационна служба. 
Става въпрос за 1,2 дка 
(вкл. свързващия ги мост) 
в местността Брантия 
край града. Мостът е не-
обходим на общината, тъй 
като идващите от десния 
бряг на р. Марица колекто-
ри преминават през него.

С прехвърлянето на 
терените общината по-
лучава възможност да ре-
ализира проекта си, който 

Състоянието на язови-
рите ще се контролира от 
единен орган – Дирекция-
та за национален строи-
телен контрол. Това пред-
виждат промени в Закона 
за водите, публикувани на 
портала за обществени 
консултации на Министер-
ския съвет www.strategy.
bg. Становища по предло-
жените текстове могат 
да се подават до 1 август 
т.г. В момента контролът 
върху язовирите се упраж-
нява от техните соб-
ственици или оператори 
– предприятието „Язовири 
и каскади” към Национална-
та електрическа компа-

ния, „Напоителни системи” 
към Министерството на 
земеделието и храните, 

от Министерството на 
околната среда и водите 
или кметовете на общи-

ните. След наводнението 
в с. Бисер се заговори за 
един орган, който да следи 
за състоянието на водни-
те басейни, но не бяха при-
ети законодателни проме-
ни в тази насока.  

В законопроекта ясно 
са дефинирани задълже-
нията на собствениците. 
Предвижда се дейностите 
по поддържане на язовир-
ните стени и съоръжени-
ята към тях в изправно 
техническо състояние 
в съответствие с нор-
мативната уредба да се 
извършват от оператор 
с необходимата квалифи-
кация. 

Възстановено е движението за всички мотор-
ни превозни средства през Прохода на Републи-
ката след завършването на аварийно-възста-
новителни работи на път II-55, съобщават от 
пресцентъра на Агенция „Пътна инфраструкту-
ра”. 

След извършените ремонтни дейности е пре-
асфалтирано пътното платно, укрепени са свла-
чищата и срутищата и са обезопасени скалните 
откоси. Стойността на извършените дейности 
е 2,8 млн.лв. Фирмата изпълнител на обекта е 
„Пътни строежи – Велико Търново” АД. Движе-
нието през прохода беше спряно на 20 юни зара-
ди активизирани от поройни дъждове свличания 
на големи количества скална и кална маса върху 
пътното платно.

В Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха от-
ворени ценовите оферти за възлагане на об-
ществена поръчка с предмет „Изпълнение на 
строително-монтажни дейности за обект „Ет-
апна връзка обход Малко Търново“. До търга бяха 
допуснати три участника – „Автомагистрали – 
Черно море” АД, Консорциум „Страбаг” ДЗЗД и 
„Трейс Груп Холд” АД. 

С изпълнението на обекта съществуващият 
обходен път на Малко Търново ще се свърже с 
път I-9 и по този начин трафикът от Бургас до 
ГКПП Малко Търново ще преминава извън града. 
Общата дължина на участъка е 0,7 км, а инди-
кативната стойност на проекта е 1,6 млн. лв. 

е по Оперативна програма 
„Околна среда”. 

Община Антоново пък 
получи собствеността 
върху стопанисвани до мо-
мента от Министерство-
то на образованието и на-
уката 10 двуетажни сгради 
в с. Ястребино заедно с 
прилежащите им терени. 
Това решение ще позво-
ли на местната власт да 
ремонтира сградите и да 
създаде условия за разви-
тие на туризма в района. 

Комплекс за социални 

услуги за възрастни хора, 
както и нови социални ус-
луги за изградените цен-
трове за настаняване 
от семеен тип за деца и 
младежи с увреждания, ще 
може да открие община 
Луковит в предоставени-
те безвъзмездно от прави-
телството на местната 
власт имоти. Това са три 
терена от близо 35 дка с 
построени в тях сграда, 
общежития и два комплек-
са на ул. „Княз Борис I” в 
града.
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Антон Гинев, зам.-министър на транспорта, 
информационните технологии и съобщенията:

Наложително е да освободим ресурса 
на железниците

Десислава 
Бакърджиева

Г-н Гинев, какво ус-

пяхте да свършите за 

една година в Министер-

ството на транспорта, 

информационните тех-

нологии и съобщенията 

(МТИТС)?

С въ р ш и х ме  д о с т а 
неща, но разбира се, ви-
наги има какво още да се 
желае. МТИТС реализира 
важни дейности, свързани 
със законодателни ини-
циативи. Голяма част от 
работата на ведомство-
то е обвързана с функци-
ите на Народното събра-
ние. Поредният ни успех в 
тази насока е приемането 
на Законопроекта за из-
менение и допълнение на 
Закона за автомобилните 
превози, който регламен-
тира фискалните апарати 
при автобусните превози 
и възрастта на такси-
метровите автомобили. 
Промените целят и нама-
ляване на административ-
ната тежест върху биз-
неса. Очак ваме да бъдат 
приети и предложените 
изменения и допълнения в 
Закона за железопътния 
транспорт.

Нещо много съществе-
но, по което продължаваме 
да работим, е договаряне-
то с кредиторите на БДЖ 
– изключително важна за-
дача, която ще ни даде 
възможността да пред-
приемем всички последва-
щи действия за модерни-
зацията на дружеството. 
Последното ни предложе-
ние към облигационерите 
беше за редукция на 30% 
от задълженията, които 
да се погасят за шест го-
дини, или с две години по-
вече от настоящия срок. 
Срещите ни с кредито-
рите продължават. Не е 
невъзможно да постигнем 
споразумение и се надявам 
това да се случи до края на 
мандата на кабинета.

Друга важна тема, 
обвързана със затрудне-
нията на БДЖ, е закупу-
ването на нови влакове за 
пътническите превози. В 
момента средствата за 
капиталови инвестиции на 
дружеството се разход-
ват за разплащане с кре-
диторите. Наложително е 

да освободим този ресурс. 
Това са двете важни 

задачи, които не успяхме 
да приключим през по-
следната година. Не сме 
спрели да работим за оз-
дравяването на БДЖ, но 
проблемите са сериозни, 
изискващи повече време.

Възможно ли е друже-

ството да получи сред-

ства от ЕС?

Засега европейски пари 
за Българските държавни 
железници не са предвиде-
ни. Причината за това са 
многото започнати пътни 
и железопътни проекти и 
липсата на достатъчно 
ресурс по оперативните 
програми.

 
Модернизирането на 

жп инфраструктурата 

причинява ли негативи 

на пътническите и то-

варните превози?

Проектите за рехаби-
литация, които се изпъл-
няват в момента, носят 
преки и косвени загуби. 
Пътниците не могат да 
си позволят да пътуват 
за време, което е два пъти 
повече спрямо другите ви-
дове транспорт. Подобен 
е случаят и при товарни-
те превози, които също се 
пренасочват към пътната 
мрежа.

Всички предприети 
мерки и дейности за мо-
дернизация са важни за 
развитието на железо-
пътната инфраструктура 
на България. С приключ-
ването на проектите ще 
се постигнат по-високи 
скорости и комфорт на 
пътуване.

Жп секторът има 

нужда от сериозни ре-

форми. Ще има ли та-

кива?

Започнахме реформа, 
която няма да можем да 
приключим. Стартирахме 
процес за създаване на 
ремонтно предприятие, 
както и за цялостно пре-
структуриране на рехаби-
литационните дейности 
в БДЖ. При всички случаи 
трябва да се върви към 
намаляване числеността 
на служителите в друже-
ството. По този начин 
БДЖ ще се превърне в 
една стегната структура, 

предоставяща по-качест-
вена услуга с по-малко раз-
ходи. За съжаление няма 
да ни стигне времето да 
завършим процеса. Важно 
е преструктурирането да 
се случи до въвеждането 
на нов подвижен състав.

Посегателствата 

върху жп мрежата са 

въп рос, който не е наме-

рил своя отговор. Очак-

вате  ли със законодател-

ни промени да се въведат 

по-сериозни санкции?

Понастоящем кражби-
те са криминализирани. 
Проблемът е, че акти-
вът, който изчезва, е на 
не особено висока стой-
ност, но липсата му може 
да причини твърде големи 
щети, подобно на случая 
в Мусачево. За съжаление 
измененията в Наказател-
ния кодекс вероятно няма 
да минат в това Народно 
събрание. Тази задача ще 
остане за следващия пар-
ламент.

Има ли други незавър-

шени законодателни ини-

циативи на МТИТС?

В сферата на въздухо-
плаването е много важно 
да се случат нормативни-
те изменения. Има какво 
да се подобри и в работа-
та на Изпълнителна аген-
ция „Морска администра-
ция”.

Започна проектира-

нето на интермодален 

терминал Пловдив. Как 

се развиват останалите 

обекти?

Проектите  на  ин -
термодални терминали се 
движат с нормална ско-
рост. Смятам, че всички 
сключени договори за този 
тип обекти през първия 
програмен период ще бъ-
дат изпълнени в срок. Това 
трябва да се случи до края 
на 2015 г., когато ще се 
усети осезаемо разликата 
в качеството на предлага-
ната услуга.

Има ли щети по прис-

танищната инфраструк-

тура след наводненията?

Няма регистрирани 
щети. Наводненията не 
застрашиха пристанищ-
ната инфраструктура.

Какви инвестиции са 

необходими за развитие-

то на водния транспорт 

на България? Какво се 

предвижда в тази на-

сока?

В момента се провеж-
да обществена поръчка 
за избор на изпълнител за 
изготвянето на проект за 
изместване на пристани-
ще Варна-изток в квартал 
„Максуда”. Надявам се да 
бъдат осигурени и сред-
ства за строителство. 
Така ще се освободи цен-
тралната част на града 
от трафика на тежкото-
варните автомобили, об-
служващи пристанище Ва-
рна-изток, и зоната ще се 
превърне в привлекателно 
място. Друга важна инвес-
тиция, която в момента 
се развива от Държавно 
предприятие „Пристанищ-
на инфраструктура”, са 
проектите „Създаване на 
речна информационна сис-
тема в българската част 

на р. Дунав – БУЛРИС” и 
„Информационна система 
за управление на трафика 
на плавателните съдове” 
(VTMIS). Те се изпълня-
ват по ОПТ. Друг важен 
проект по оперативната 
програма е изграждането 
на географската информа-
ционна система (ГИС) на 
българските пристанища, 
който трябва да приключи 
до края на годината.

Какви са перспекти-

вите пред летищната 

инфраструктура? Къде 

изоставаме спрямо ос-

таналите страни в ЕС и 

как трябва да се развива 

този вид транспорт?

България не изостава 
спрямо останалите дър-
жави членки и предлага 
качествени услуги във 
въздушния транспорт през 
трите си основни летища 
– София, Варна и Бургас. 
Проблем в момента е раз-
витието на аерогарите в 
Пловдив и Горна Оряховица. 
Пазарът на тези летища е 
коренно различен. В София 
е натоварено поради фа-
кта, че се намира в сто-
лицата на България. Във 
Варна и Бургас разчитат 
предимно на чартърни 
полети плюс редовните. 
Посоката на развитие 
на портовете в Пловдив 
и Горна Оряховица е към 
low-cost (нискотарифни) 
полети. Поради което 
бяха направени изменения 
в тарифата на летищни-
те такси.

Възлагаме големи на-
дежди на аерогарата в 
Пловдив. За съоръжението 
в Горна Оряховица има не-
успешни процедури за от-

даване на концесия и при 
възникване на интерес за 
такова публично-частно 
партньорство сме готови 
да го отдадем. Започнах-
ме да развиваме проект за 
карго летище и интермо-
дален център около Горна 
Оряховица, но поради липса 
на време едва ли той ще 
бъде завършен.

Добър ход ли беше от-

даването на концесия на 

летищата във Варна и 

Бургас?

Двете аерогари из-
глеждат по коренно разли-
чен начин. Бяха направени 
сериозни инвестиции от 
концесионера „Фрапорт 
Туин Стар Еърпорт Ме-
ниджмънт” АД. Съоръже-
нията се развиват добре. 
Това показва, че отдаване-
то им беше добър ход.

Защо концесията на 

летище София няма да се 

случи?

Решението за прекра-
тяване на процедурата за 
отдаването на аеропорта 
беше взето заради много-
то неуредени имотни спо-
рове. В зоната има спор 
за недвижим имоти между 
Министерството на от-
браната и други държавни 
предприятия, както и рес-
титуционни претенции. 
Концесионните анализи ще 
бъдат възобновени, след 
като се разрешат пробле-
мите със собствеността.

Същевременно Тер-
минал 1 трябва да бъде 
ремонтиран. Инвести-
ционната програма на 
летище София предвижда 
обновяване на съоръжение-
то. Това обаче няма да се 
случи в рамките на тази 
година.

Сътрудничите ли си 

с Камарата на строите-

лите в България? В каква 

насока би могла КСБ да 

бъде полезна на минис-

терството?

Всички бенефициенти 
по Оперативна програма 
„Транспорт” работят с Ка-
марата на строителите в 
България, включително и 
аз, докато бях генерален 
директор на НКЖИ. От ли-
чен опит мога да заявя, че 
доброто сътрудничество 
между браншовата орга-
низация и НКЖИ доведе до 
много положителни резул-
тати.

Продължава развитието на 

пристанищната инфраструктура

Снимка Денис Бучел

Снимка авторът
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Антон Гороломов, 
Иванка Маринова, 
ВСУ „Любен Каравелов” – 
София

Исторически погледнато, 
възникването на структурните 
фасади, макар че е относително 
ново явление в строителство-
то, е следствие на дългогодиш-
ни традиции, опит, иновации и 
усъвършенстване на строител-
ните техники за ограждане със 
стъкло.

Като материал стъклото се 
появява още през 4 хилядолетие 
пр.н.е., когато се използва за 
глазури и не е имало архитек-
турно приложение. Доста по-
късно то започва да се използва 
и за остъкляване на сградни от-
вори. Важно е да се отбележи, че 
в епохи на бурен икономически 
подем стъклените украси (вит-
ражи) са съпътствали всички 
представителни постройки. 
През Средновековието един-
ствената позната строителна 
система е носещи стени, които 
не са позволявали големи подпор-
ни разстояния, големи височини 
или големи осветителни отвори. 

През готиката се случва 
следният исторически важен 
момент – преоткрива се ске-
летната система (скелетноар-
ковата и скелетносводовата), 
което позволява концентриране 
на носещите елементи в снопо-
ве стълбове и освобождаване 
на стените от носеща функция 
и следователно възможност за 
по-големи осветителни отвори.

Технологията на производ-
ството обаче все още не поз-
волява създаване на големи пар-
чета без значителни дефекти, 
оттам и витражите – площи, 
запълнени с надребнени стъкла.

С настъпването на индус-
триалната епоха скелетно-
гредовата система претърпява 
развитие с появата на матери-
али (бетон и стомана) и нови 
конструктивни: за по-бързо из-
граждане – сглобяеми, и за по-
големи подпорни разстояния – 
шедови, черупки и др. Стените 
се освобождават съвсем от но-
сеща функция, а същевременно, 
за да се удължи работният ден, 
но и да се пести от изкуствено 
осветление, се появява и необ-
ходимостта от богато остък-
ляване. В този период обаче 
вече е налична и технологията 
за манифактурно производство 
на големи количества и с големи 
квадратури стъклени парчета.

Историческият преглед 
разкрива, че тенденцията към 
остъкляване на големи повърх-
ности е вълнувала хората от 
най-древни времена. Стъклото 
винаги е внасяло представител-
ност и е символизирало богат-
ство, охолство и разкрепостен 
дух. И до ден днешен една основ-
на задача на архитекти и дизай-
нери е да намалят „плътта” на 
сградата за сметка на все по-
мащабни и грандиозни остъкля-
вания. Съвременна тенденция е 
почти пълната дематериализа-
ция на сградата, превръщайки я 
в ефирно стъклено творение на 
модерния дизайн.

Структурните фасади са 
относително нов клас строи-
телни технологии. Те са част 
от обвивката и интегрират 
конструкцията й в една систе-
ма. Целта е постигане на по-го-
ляма прозрачност на огражда-
щата конструкция, проникване 
на повече светлина. Така сгра-
дата престава да бъде плътна 
обвивка, изолираща хората вът-
ре от обграждащата ги среда. 
Тя се превръща в заслон за оби-
тателите от неблагоприятни-
те явления на природата, без да 

откъсва от нея, без да ограни-
чава връзката с нея.

Настоящото изложение 
разглежда редица проблеми, 
свързани с конструкцията и 
материалите за напасване на 
структурни фасади. Направена е 
класификация според конструк-
тивното решение и според по-

ведението при премостване. 
Предложени са български тер-
мини, съответстващи на ан-
глийските open system и closed 
system, тъй като авторите не 
са попаднали на коректни таки-
ва. Проучени са и материалите 
за изграждане на структурните 
фасади и техните предимства и 
недостатъци. 

Конструктивни решения  

и поведение  

при премостване

Конструктивни решения
В зависимост от начина на 

поемане на усилията от тегло-
то на стъклените плоскости, 
както и от вятъра върху тях 
и предаване им чрез носещите 
профили на конструкцията на 
сградата, структурните фаса-
ди се разделят на затворени и 
отворени.

Термините са буквален пре-
вод на тези от английски - open 
system и closed system. По-под-
ходящи дефиниции на български 
биха били „вътрешно геометри-
чески изменяема” и „вътрешно 
геометрически неизменяема” 
конструкция, като под поняти-
ето „геометрическа неизменя-
емост” се включва и мигновена 
неизменяемост (двата главни 
полюса и релативният полюс на 
два диска да не лежат на една 
права). Въпреки това за крат-
кост по-нататък в доклада ще 
се използват термините „отво-
рена” и „затворена” като общо-
приети.

Затворена е онази конструк-
тивна система, която предста-
влява вътрешно геометрически 
неизменяема конструкция, коя-
то е един окрупнен диск, т.е. би 
запазила формата си, дори и да 
не е монтирана към носещата. 
Прости примери за затворена 
система са обикновените пръ-
тови форми, конструкциите, об-
разувани от конзоли, укрепените 
с достатъчен брой външни връз-
ки кинематични вериги и т.н.

Отворена е онази систе-
ма, чиято неизменяемист се 
осъществява чрез окачването 
за носещата конструкция на 
сградата, т.е. без да е окачена 
и предварително напрегната, и 
представлява механизъм с една, 
няколко (прътова конструк-
ция с допълнителни стави) или 
безкрайно много степени на 
свобода (въжена конструкция). 
Представители на отворената 
система са въжените ферми, ви-
сящите конструкции, укрепени-
те с недостатъчен брой външ-
ни връзки кинематични вериги и 
т.н. 

Поведение при премостване
Според поведението си при 

премостване на отвори струк-
турните фасади се делят на 
равнинни и пространствени. 
Пространствените са по-ко-
рави, особено на огъване от 
хоризонтални сили, позволяват 
по-равномерно предаване на то-
варите, но пък изискват повече 
място.

Типовете структурни фа-
сади еволюират с времето от 
по-прости към по-усложнени. 
Първоначално се използват като 

гредови тип, после – като прос-
та равнинна, пространствена, 
въжена ферма, конструкция от 
стъклени пластове (Glass fin), 
черупкови конструкции, мре-
жа от въжета (кабели). Всеки 
следващ тип дава все по-бога-
ти архитектурно-декоративни 
възможности, способен е да 
премоства по-големи разсто-
яния. Забелязва се и още една 
тенденция – към все по-силно 
дематериализиране на кон-
струкцията, към все по-изявена 
стъклена повърхност за смет-
ка на неизявяването й. Има и 
обрат ни решения, при които тя 
нарочно се изявява, но и при тях 
стремежът на архитектурно-
конструктивното решение е тя 
да създава чувство за лекота, 
да не доминира над гладката и 
модернистично звучаща повърх-
ност на стъклото. Все пак, ако 
се набляга върху тектониката 
на конструкцията, то изявена-
та част от носещите елементи 
трябва да вдъхват чувство за 
сигурност, да не бъдат прекале-
но тънки като декоративни. 

Пространственото разпо-
ложение на носещите елементи 
участва активно и в архитек-
турната композиция. Чрез тях 
може да се създават метрични 
и ритмични редове. Наличието 
на прави ъгли внася усещането 
за статичност, за спокойствие, 
а острите внасят динамика. 
Наклонените конструкции при-
вличат вниманието към себе си 
– те са оригинални, различни от 
традиционните сгради. Разбира 
се, ако се прекали с наклона и 
конструкцията стане визуално 
неустойчива, това би се счело 
по-скоро за негативен ефект от 
посетителите. Трябва винаги да 
се търси оптимално решение 
между архитектурната идея и 
инженерната мисъл, особено 
при инженерни съоръжения като 
структурните фасади.

Материали  

за структурни фасади

Стомана
Тя се използва за носещата 

конструкция на структурната 
фасада и за профилите за захва-
щане на стъклата. Класът й се 
избира съобразно усилията, въз-
никващи в прътите (границата 
й на провлачване), дуктилност-
та (способността да образува 
пластични стави за дисипация 
на напреженията при кратко-
трайни изчислителни ситуации). 
Изделията, които се използват, 
са валцувани и съставни про-
фили, студено огънати, въже-
та, закрепващи устройства 
за стъклото. Размерите им се 
определят съобразно конструк-
тивните изчисления.

Алуминий
Конструкциите от алуминий 

не се различават от стомане-
ните спрямо изискванията към 
тях. Те са значително по-леки, 
материалът е по-корозионно 
устойчив, но е и значително по-
скъп. 

Стъкло
Това е строителен матери-

ал с голяма прозрачност (над 

Фиг. 1. Конструктивни решения:

а) прътова ферма

б) въжена ферма (7), (8)
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90% от видимия спектър), с 
възможност за непропускане на 
определен вид лъчи – инфрачер-
вени, ултравиолетова светлина. 
Основни свойства са прозрач-
ност, висока якост на натиск 
(700 – 1000 MPa) и твърдост 
(5 – 7 по Моос), висока химична 
устойчивост, водонепропуск-
ливост, висока мразоустойчи-
вост, ниска топлопроводимист 
(0,5 – 1,35 W/m.K), добри звуко-
изолационни показатели, изно-
соустойчивост, възможност за 
механизация и автоматизация 
на производствения процес, го-
ляма крехкост, ниска якост на 
опън, неустойчивост на резки 
температурни промени, слабо-
устойчивост на действието на 
основи и на флуороводородна ки-
селина (HF, чистене на повърх-
ности).

Богатата гама на видовете 
стъкла допринася за различно-
то им приложение и различен 
декоративен ефект. От всички 
видове при изграждане на струк-
турни фасади поради своите 
качества намират приложение 
следните: 

Флоатно (1959, Pilkington 
– метод Float) – има дебелина 
от 0,5 до 20 mm. Изключител-
но гладко е, при структурните 
фасади намира приложение при 
малък размер на клетките (по-
летата на остъкляване), т.е. 
в случаите когато се набляга 
на мрежата, а не на дематери-
ализацията на конструкцията 
като ефект в архитектурната 
композиция. Причината е от-
носително по-малката якост, 
по-голямата крехкост. По прин-
цип не е добре да се използват 
тези стъкла, защото се раз-
трошават при счупване и са 
по-опасни. 

Изтеглено – има по-ло-
шо качество, не се използва за 
структурни фасади.

Прозоречно – използва се 
разновидността му витринно с 
дебелина 5 – 15 mm.

Армирано – достатъчно 
здраво е, но в повечето случаи 
пропуска по-малко светлина, 
неестетично е. Не го препоръч-
ваме за структурни фасади, но 
може да се използва.

Полирано – много добри 
естетически качества поради 
гладката повърхност. Подходя-
що е да се използва при стремеж 
фасадата да изглежда монумен-
тално и да въздейства с гладки-
те си повърхности без детайли 
по тях.

Орнаментно – използва се 
обратно на полираното – при 
желание за постигане на ефект 
чрез детайлна орнаментика по 
фасадите.

Закалено – при удар се раз-
рушава на малки сферични зърна 
до 6 mm. Именно това поведение 
го прави особено подходящо.

Ламинирано (безопасно, 
многопластово) – при удар само 
се напуква. Известен пример е 
трислойният triplex. Подобно на 
предишното е подходящо за фа-
садно остъкляване.

Защитно – многослойно, 
съчетания между силикатното 
и негови полимерни заместите-
ли (оргстъкло, поликарбонат и 
др.), свързани с полимерни сло-
еве. Устойчиво е на удар и от 
тази гледна точка е подходящо 
за структурни фасади.

Слънцезащитно – нама-
лено пропускане на светлинна-

та и/или слънчевата топлинна 
енергия, най-често пропускат 
65 – 75% от нея и 30 – 35% от 
инфрачервените лъчи. Част 
от топлината, попадаща върху 
стъклото, се поглъща (зависи 
от дебелината). Подходящо е 
при фасади на сгради, разполо-
жени на слънчево и топло през 
цялата година място. Ако сгра-
дата е в област със сезони (как-
то е България) или особено в 
студени страни с малко на брой 
слънчеви дни в годината, това 
стъкло е неподходящо.

Нискоемисийно – К-стъкло, 
Low-E, селективно. Този тип ос-
тъклявания са особено подходя-
щи в контекста на световната 
тенденция за енергийна ефек-
тивност. 

Стъклопакет – два или 
няколко листа стъкло, които 
са херметически съединени по 
периферията, като въздухът 
между тях е заменен с газ – 
хексафлуорид (SF6), аргон или 
смес от газове. Подходящи са, 
защото имат значително по-
доб ри топлотехнически качест-
ва от единичните стъкла. 

Една от най-съвременните 
тенденции е съчетанието на 
структурните фасади с въз-
можностите, които предос-
тавя развитието на наноте-
хнологиите. Пример за това е 
самопочистващото се – някол-
ко различни по химичен състав 
слоя, нанесени по външната 
страна (TiO2 – нанокристали 
до 50 nm). Има два механизма 
на действие: фотокаталити-
чен – абсорбиране на УВ слън-
чево лъчение, което реагира 
химично с мърсотията и орга-
ничните наслоявания, проти-
чат процеси на окисляване и 
отслабване на адхезията към 
повърхността, и хидрофилен 
– привличане на дъждовната 
вода, която се стича по стък-
лото без образуване на капки. 
Проблемът за почистването 
на големите повърхности е 
един от най-съществените 
при избора на типа сградна 
обвивка.

Използването на други по-
крития в комбинация със зака-
лени стъкла и прочее може да 
доведе до отлични резултати.

Специални видове, като ул-
травиолетово, термоустой-
чиво, огледално, устойчиво на 
радиоактивни излъчвания и др., 
практически нямат смисъл да 
се използват за структурни 
фасади, освен огледалното. В 

заключение ще изтъкнем отно-
во, че правилният избор се осно-
вава както на естетическите 
му качества, така и на експло-
атационните. Основен крите-
рий при избора трябва да бъде 
якостта и устойчивостта на 
удар, т.е. дали може да се раз-
положи на желания отвор между 
носещите профили.

Начини на закрепване  

на стъклото за носещите про-

фили

Панелни системи – стък-
лото се окачва по цялата си 
периферия за стоманени или 
алуминиеви профили. Фиксира-
ни в точка стъклени плоскости 

– често се използват, особено 
при желание за дематериализа-
ция на обвивката и усещане за 
лекота и простор. Фиксирани 
са в точка и окачени стъклени 
плоскости. 

Структурно остъклява-
не – стъклата са залепени за 
метални рамки, които се зах-
ващат директно за носещата 
конструкция на сградата. Може 
първо да се захванат рамките 
за сградата посредством за-
кладни части и после за тях да 
се захванат стъклените плоско-
сти със здрав силикон или стък-
лата да се монтират първо за 
рамките (за предпочитане в за-
вод) и после за конструкцията 
като цели панели.

Ограничения при 

използване на определени 

конструктивни решения 

от функционална и 

конструктивна гледна точка 

Структурната фасада е 
неделима част от сградата и 
тя е в определена взаимовръз-
ка с другите елементи. Първо, 
ако е изпълнена с простран-
ствени ферми, изисква място, 
отнема от застроения обем.

Второ, тя товари допълни-
телно конструкцията, което 
трябва да се отчита особено 
при проекти за стари сгради. 
Тогава препоръчваме затворен 
тип, за да товари носещата 
конструкция предимно верти-
кално, да не се налага силите 
от предварително напрягане 
да се поемат от колоните, 
които не са били изчислени 
за това въздействие. Използ-
ването на равнинни прътови 
или въжени носещи ферми не е 
желателно при големи ветро-
ви натоварвания (т.е. високи 
сгради, открити крайморски 
местности и пр.) поради мал-
ката огъвна коравина по това 
направление и възможността 
за получаване на недопустими 
деформации или разрушение.

Заключение

Ролята на правилния подбор 
на конструкция на структурната 
фасада е от голямо значение за 
експлоатационната надеждност, 
за функционалната издържаност, 
за естетическия образ на сгра-
дата и архитектурния й облик 
като цяло. Архитектите и инже-
нерите конструктори и техно-
лози трябва добре да познават 
възможностите на материали-
те и конструктивните системи, 
които изложихме накратко в на-
стоящата публикация. 
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Ренета Николова

Адв. Герон, от 23 юли 

влизат в сила изменения 

в Закона за потребител-

ския кредит (ЗПК). Как-

ви са основните проме-

ни и каква е целта им? 

Според новите изме-
нения на нормативния 
акт отпада ограничение-
то ЗПК да е неприложим 
за кредити под 400 лв. 
Въвежда се изискването 
за формулировки по ясен 
и разбираем начин, като 
всички елементи на до-
говора се представят с 
еднакъв по вид, формат и 
размер шрифт. Същевре-
менно едностранна про-
мяна на общия разход по 
кредита за потребителя 
се допуска, когато са на-
лице едновременно две 
условия - в контракта е 
необходимо изрично да се 
предвиди възможност за 
увеличаване и за намаля-
ване на общия разход по 
заема, като обстоятел-
ствата са описани в 
договора, обективно са 
обосновани и не зависят 
от волята на кредитора. 
Всяка уговорка, която 
противоречи на тези ус-
ловия или ги заобикаля, е 
нищожна.

С  изменени ята  на 
ЗПК се въвеждат огра-
ничения, свързани с так-
сите и комисионите по 
заемите. Кредиторът не 
може да изисква заплаща-
не на такси и комисиони 
за действия, свързани с 
усвояване и управление 
на кредита. Той не може 
да събира повече от вед-
нъж пари за едно и също 
действие. Видът, раз-
мерът и действието, за 
което се вземат такси, 

е нужно да бъдат ясно и 
точно определени в дого-
вора за потребителски 
кредит. Въвежда се изис-
кването контрактът да 
съдържа методика за из-
числяване на референтен 
лихвен процент. Общите 
условия стават нераз-
делна част от договора 
за потребителски кре-
дит и всяка страница се 
подписва от страните 
по него, като неспазване-
то на това изискване е 
основание за недействи-
телност на документа. 

При кредитни догово-
ри, обезпечени с ипотека 
или друго сравнимо обез-
печение върху недвижим 
имот, или при кредити, 
предоставени с цел при-
добиване или запазване 
право на собственост 
върху недвижим имот, 
вкл. сграда, която е по-
строена или предстои да 
бъде изградена, кредито-
рът е длъжен да предос-
тави на потребителя 
право на избор – да склю-
чи контракт за заем, при 
който кредиторът се 
удовлетворява изцяло и 
окончателно до разме-
ра на обезпечението по 
договора след принуди-
телно изпълнение върху 
обезпечението по съде-
бен ред или след продаж-
ба, или да сключи договор 
за кредит, при който при 
принудително изпълнение 
потребителят носи от-
говорността по чл. 133 
от Закона за задължени-
ята и договорите (т.е. 
да отговаря с цялото 
си имущество). В тази 
връзка съответна про-
мяна е направена в чл. 
60, ал. 5 и ал. 6 от Закона 
за кредитните институ-
ции. 

Въвеждат се огра-
н и ч е н и я  в  г о д и ш н и я 
процент на разходите 
(ГПР).  Той не може да 
бъде по-висок от пет 
пъти размера на закон-
ната лихва по просроче-
ни задължения в левове и 
във валута, определена 
с постановление на Ми-
нистерския съвет на Ре-
публика България. Клаузи 
в договор, надвишаващи 
определените лимити, 
се считат за нищожни 
и надвзетите средства 
над лимитите се удър-
жат при последващи пла-
щания по кредита. 

Освен това креди-
торът няма право на 
обезщетение или неу-
стойка при предсрочно 
погасяване на договор за 
кредит, обезпечен с ипо-
тека или друго сравнимо 
обезпечение върху недви-
жим имот, или при заеми, 
предоставени с цел при-
добиване или запазване 
право на собственост 
върху недвижим имот, 
вкл. сграда, която е по-
строена или предстои да 
бъде изградена, когато 
кредитът е погасен след 
изплащане на 12-месечни 
погасителни вноски от 
усвояването му. 

Една от причините 

за приемане на промени-

те бе, че много хора по-

страдаха от т.нар. фир-

ми за бързи кредити. 

Има ли в СЮБ постъпи-

ли сигнали и жалби от 

пострадали граждани? 

За какво трябва да се 

внимава при сключване 

на договор за кредит?

Като юрист моят съ-
вет към гражданите е 
да са предпазливи. Спо-
ред народната приказка 

гаргата, като види едно 
яйце, първо го оглежда 
отвсякъде и след това 
решава дали ще го отне-
се. Така и ние трябва да 
сме сигурни, че можем да 
изплащаме заема. 

Засипани сме със слу-
чаи, при които се теглят 
кредити за безумни неща 
– силикон, телефони, за 
абитуриентски балове, 
без всякаква визия какво 
ще се случва после, кога-
то трябва да се връщат 
парите. Тук най-сериозно 
е положението при фир-
мите за бързо кредити-
ране. Добре, че сега тези 
компании ще бъдат огра-
ничени с промените в за-
кона. Имаме драстични 
случаи – клиенти, които 
за кредит от 7 хил. лв. 
до момента са платили 
19 000 и им се претен-
дират още 6000 лв. Там, 
освен че има 8% месечна 
лихва, са заложили и 1% 
неустойка дневно върху 
цялата главница, неза-
висимо каква част е пла-
тена. 

 В т о р о т о  в а ж н о 
нещо, когато отиваме 
да сключим договора, е 
внимателно да го раз-
гледаме. Българинът не 
чете.  А е необходимо 
да се прегледат всички 
детайли, даже и тези с 
най-дребните букви. От 
нечетенето идват мно-
го от проблемите. Тряб-
ва да сме внимателни и 
с кого подписваме дого-
вора. Има масови случаи, 
при които уж парафираме 
контракт със служител 
на финансовата инсти-
туция, а накрая се оказ-
ва, че е с банкова къща, 
която й е дъщерно друже-
ство без същите право-
мощия.

Дори и когато чо-
век получи известие от 
съдия-изпълнител, че е 
осъден, не трябва да се 
примирява, има начини 
то да се атакува. Сре-
щали сме куриозни слу-
чаи. Например една от 
масово разпростране-
ните практики на тези 
финансови къщи е, че въ-
тре в общите условие е 
записано, че споровете 
се решават от конкре-
тен частен арбитраж, 
като дори се посочва и 
името на конкретен ар-
битър, без призоваване 
на страните и без уве-
домление. Прави чест на 
съда, че прие тази клау-
за за нищожна. 

Но, г-н Герон, от фир-

мите, даващи кредит, 

могат да кажат, че ус-

ловията са записани в 

договорите и че хората 

са виновни, защото не 

са ги прочели.

Те това и правеха. 
Затова беше нужна и за-
конодателната промяна, 
която да ограничи лихве-
ния процент. Има клаузи, 
които дори и да са запи-
сани в договора, ако про-
тиворечат на основни 
правила, са нищожни. Не 
говорим за целия конт-
ракт, а за отделни тек-
стове.

Не е ли по-добре пре-

ди гражданинът да оти-

де да тегли кредит да се 

консултира с адвокат?

Това е един от други-
те големи проблеми на 
българина. Българите не 
ползват адвокатски ус-
луги. А именно човекът, 
който ще защити инте-
ресите на гражданите, е 
адвокатът. Ние проверя-
ваме абсолютно всичко, 
което би застрашило ин-
тереса на клиента. 

В това отношение 
Висшият адвокатски съ-
вет и структурите по 
области имат много се-
риозни грехове, че не по-
пуляризират дейността 
ни. Българинът трябва да 
разбере, че както си има 
семеен лекар, е необходи-
мо да си избере и семе-

ен адвокат. А когато се 
наложи специализирана 
помощ, той ще го насочи 
при конкретния експерт 
– било то по семейно, 
банково, патентно или 
корпоративно право. 

Но ние разбираме от 
всичко .  За съжаление 
българинът отива при 
адвокат при второто 
заседание на съда, кога-
то вече е много късно и 
нищо или почти нищо не 
може да се направи. А с 
последните промени в 
ГПК законът дава срок 
от 1 месец за отговор 
на исковата молба и след 
като изтече този срок, 
и адвокатът не може да 
помогне. 

В момента е акту-

ална и темата за защи-

тата на влоговете в 

банките. Законът за га-

рантиране на влоговете 

дава ли необходимата 

сигурност за физиче-

ските и юридическите 

лица? Те могат ли да са 

спокойни за спестявани-

ята си? 

Гаранционният фонд 
осигурява една сума по 
влогове –  до 100 хил . 
евро. Процедурата по по-
лучаване на средства от 
Гаранционния фонд, обаче 
не е никак лесна и бърза 
и това действително е 
проблем.

По актуалния казус 
КТБ моето мнение е, че 
властимащите трябва 
да намерят начин да въз-
становят в пълен размер 
влоговете на фирмите и 
на гражданите. Ако това 
не стане и  се  отиде 
към Фонда за гаранти-
ране, цялата операция 
ще струва на бюджета 
повече. Да не говорим 
за сериозния икономиче-
ски и социален проблем, 
който ще възникне. Тази 
ситуация сме я преживе-
ли през 1997 г., но сега 
сме 2014 г. и се надявам, 
че няма да се стигне 
дотам. Здравият разум 
трябва да надделее и да 
се намерят законовите 
и финансови механизми, 
чрез които да се реши 
проблемът.

Йосиф Герон, зам.-председател на Съюза на юристите в България: 

С измененията, които 
влизат в сила от 23 юли, 
се премахва таксата за 
предсрочно погасяване, 
въвеждат се ограничения 
за комисионите
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Spaghetti

Професионалната реализация на завършилите 
ВСУ „Черноризец Храбър” архитекти и 
строителни инженери е много добра, смята 
проф. д-р инж. Стефан Терзиев

Георги Сотиров

Проф. Терзиев, вест-

ник „Строител” беше ме-

диен партньор на вашето 

национално състезание. 

Използвам възможност-

та да ви задам няколко 

въпроса. Какво е архитек-

турата – изкуство или 

занаят? Към какво ще се 

стремят вашите студен-

ти, какви професионални 

ценности и разбиране 

формирате у тях?

Мисля, че архитекту-
рата е висша форма на 
изкуството, развила се 
от най-дълбока древност 
до наши дни, винаги акту-

ална, характеризираща 
епохата си и показваща 
стремежа на човека към 
съвършенство. Това е и 
най-обемното и мащабно 
изкуство, синтез на всич-
ки постижения и знания 
на цивилизацията. Наши-
те студенти проявяват 
стремеж да внедряват 
тези постижения в проек-
тите, които подготвят, 
те да са плод на твор-
ческо мислене и модерни 
тенденции. В тази на-

сока особено полезен бе 
примерът и лекциите на 
световноизвестния япон-
ски архитект Руе Ниши-
зава, който гостува във 
ВСУ „Черноризец Храбър” 
миналата година.

Какво наложи откри-

ването на Архитектурен 

факултет с две основни 

специалности, които от-

давна са застъпени и се 

развиват в УАСГ и ВСУ 

„Л. Каравелов”?

Откриването на фа-
култета и двете основни 
специалности в него, въ-
преки съществуването 
им в УАСГ и ВСУ „Любен 
Каравелов” ,  се наложи 
най-вече от нуждите на 
пазара, от особености-
те на строителството и 
желанието за възстано-
вяване на специалността 
„Архитектура” във Варна, 
която е съществувала 
преди повече от 60 го-
дини. За това помогнаха 
личности като проф. Ни-
кифоров, проф. Сиврев, 
проф. Венков, проф. Игна-
тиев, проф. Танев и други. 
Преди 15 години те съз-
дадоха основите и изгра-
диха младото поколение 
преподаватели.

Как бихте коменти-

рали професионалната 

реализация на вашите 

възпитаници? Как ги 

приема строителният 

отрасъл?

Професионалната ре-
ализация на завършилите 

ВСУ „Черноризец Храбър” 
архитекти, строителни 
инженери и инженери по 
пожарна безопасност и 
защита на населението 
е много добра. За 15 - 16 

години младите специа-
листи отбелязват ус-
пехи във всички сфери 
на проектантската и 
изпълнителската стро-
ителна дейност. Отзи-
вите за тяхната под-
готовка от страна на 
строителния бранш са 
много добри.

Как оценявате мяс-

тото на вашия факул-

тет в конкурентните 

условия на кандидатсту-

дентския пазар?

В условията на сил-
н а  кон к у р е н т н о с т  в 
страната и  чужбина,  
намаленият брой канди-
дат-студенти, както и 
големият спад в стро-
ителния бранш през по-
следните години поста-
вят факултета, подобно 
на другите сродни ВУЗ-
ове, в неблагоприятно 
положение. Но благода-
рение на разнообразните 
форми, които се използ-
ват, обучението по про-
грамата „Еразъм”, меж-
дународните контакти 
и участието на изявени 

преподаватели от чуж-
бина (Италия, Германия, 
Холандия и др.) в редов-
ния учебен процес нашият 
факултет успява да при-
влече достатъчен брой 
студенти.

Архитектура и ико-

номика – кое е по-лесно? 

Да създадеш проекта, 

или да го реализираш? 

Всички виждаме много-

бройните незавършени и 

непродадени строител-

ни продукти, особено в 

големите градове. 

Създаването на про-
екта е творчески про-
цес, който изисква фан-
тазия,  въображение и 
ентусиазъм. Докато при 
осъществяването му се 
преплитат много инте-
реси, мнения и възмож-
ности, често противо-
речиви, изразяващи лични 
и други амбиции, които 
пречат на успешната му 
реализация. Независимо 
от всички противоречия, 
архитектурният проект 
трябва да е съвременен 
и красив.

Архитектурният факултет на ВСУ обединява специалности, свързани с архи-
тектурата, строителството, дизайна и изкуствата. Наред с учебната дейност, 
преподавателският състав ангажира студентите с множество конкурси, пленери, 
творчески работилници, семинари и конференции, където могат да реализират 
своите оригинални авторски идеи. Едно от успешните партньорства на факултета 
е с Университета по архитектура във Венеция. То дава възможност на студен-
тите да участват в стажове и практически занятия в Италия. Провеждането на 
традиционната международна научна конференция „Архитектура, строителство 
– съвременност“ показва водещите позиции на факултета в обучението и научно-
изследователската дейност. С проф. д-р инж. Стефан Терзиев се срещаме по време 
на първото Национално състезание за креативни умения Varna Spaghetti Tower за 
ученици от професионалните гимназии по архитектура, строителство и геодезия 
и студенти на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър”.

Проф. д-р инж. Стефан Терзиев е декан на 

Архитектурния факултет на Варненския свободен 

университет „Черноризец Храбър”. През 1970 г. 

завършва Техническия университет във Варна. 

Последователно работи като асистент, ст. 

асистент и гл. асистент в университета, където 

защитава и  докторантура. 

До 2001 г. преподава в Техническия университет - 

Варна, където става и доцент.

От 2003 г. е професор в катедра „Строителство 

на сгради и съоръжения“ при ВСУ „Черноризец 

Храбър“. 

Професионалните му интереси са свързани с 

новите технологии в областта на архитектурно-

художественото осветление на екстериорни 

обекти, със съвременните тенденции и изисквания 

към енергийната ефективност на осветлението 

в сгради и сградните електрически инсталации, 

както и с енергийната ефективност на сгради и 

възобновяеми енергийни източници.

Снимки авторът
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Георги Сотиров

Европейска община ли 
е Мирково? С предвари-
телно подготвен основен 
въпрос влизам при кмета 
й Цветанка Йотина. Еки-
път на вестника е добре 
познат тук, защото на 
два или три пъти по раз-
лични поводи е отразявал  
събития в района. „С цяла-
та си днешна визия имаме 
претенции да бъдем та-
кава. Но нека хората да 
преценят…”, парира още 
неизречения ми въпрос  
Йотина. Навън, пред сгра-
дата на общината, основ-
но реновирана по всички 
изисквания за енергийна 
ефективност, разговаря-
ме за работата на нейни-
те специалисти за време-
то на програмния период,  
който формално изтече 
през 2013 г.

Красив е центърът 
на Мирково. Реновирана 
е сградата на общината, 
околното пространство е 
цветно и елегантно офор-
мено. Църквата  „Свети 
Великомъченик Димитрий” 
в общинския център е по-
строена през 1834 г. от 
трънските майстори Мин-
ко и Дело. Иконите са дело 
на Давид Зограф, Иван 
Неделков и Иван Стоянов 
Зографски, рисувани  в пе-
риода между 1850 - 1860 г. 
Божият храм  е един от 
малкото в България с по-
златено кубе. 

С европейски пари тук 
са реализирани  много 
проекти по Програмата 
за развитие на селските 
райони, по Оперативна 
програма „Регионално раз-
витие“, по Оперативна 
програма „Администрати-
вен капацитет“. „Общи-
на Мирково преди всичко 
насочва своите усилия 
в реализация на инфра-
структурни обекти. Това 
включва подмяна на ВиК 
системи, асфалтиране на 
улици, направа на трото-
ари, монтиране на бордю-

ри и т.н.”, така започва 
Йотина, а аз снимам чеш-
мата пред сградата на 
кметството, решена чрез 
една елегантна скулптура 
на върха на постамента. 
Дори само в тази творба 
личи един осъзнат стре-
меж към красота. 

Час преди това посе-
тих и с. Буново, над което 
доминира железопътният 
мост по линията София - 
Бургас. В подножието му 
откривам новия  турис-
тически информационен 
център. Служителката в 
него ми съобщава, че той 
също е направен с евро-
пейски пари - по мярка 
313 по ПРСР. Инфраструк-
турата на Буново, а и на 
съставните села е в добро 

състояние. 
Споделям това наблю-

дение с Цветанка Йотина, 
а тя - вече под сянката 
на църквата - разказва: 
„Кмет съм втори мандат 
и още в първия реализи-
рахме два проекта, които 
касаят ВиК съоръжения. 
По единия направихме ре-
монт на ПСПВ. Станцията 
беше в лошо състояние и 
от години наред не се 
експлоатираше. А водата 
за Мирково е планинска, 
идва по гравитачен път 
от Стара планина. Но при 
валеж тя достига до къ-
щите на хората с приме-
си, често пъти замътнена 
именно защото пречист-

вателната станция не 
функционираше. Недовол-
ството на хората беше 
силно изразено и с основа-
ние. И този проблем стана 
главен за мен като кмет 

първи мандат”, добавя Йо-
тина.

След това управата на 
общината се захваща на-
истина с питейната вода 
и на съставните села. 
Разбирам Йотина, когато 
казва, че  когато кметът 
отиде да се види с хората 
в другите населени мес-
та, те с право му търсят 
сметка като администра-
тор. 

„Логично е в XXI век  хо-
рата да имат чиста вода 
и хубави пътища, по кои-
то да се движат  спокой-
ни. За сега мога да кажа, 
че с тези два проблема 
се справяме”, продължава 
кметицата.

За отпадъчната вода 
вече е отреден терен за 
изграждане на ПСОВ, но 
това за Йотина е въпрос 
№2, тъй като в момента 
се провежда процедура за 
избор на изпълнител за 
подмяна на водопроводна-
та мрежа на с. Бенковски. 
Предстои подобна проце-
дура и за строителство-
то на ВиК мрежата на с. 
Смолско. „Общината има 
готови проекти за села-
та Каменица и Буново, 
така че нека първо да из-
градим водопроводната 
мрежа във всички населе-
ни места. След това ще 
построим и ПСОВ, където 
позволяват европейските 
норми”, обяснява тя.

Връщаме се в кабине-
та. Времето ни, уговорено 
по телефона, вече изтича, 
но любезната стопанка 
на мирковската община 
има още какво да сподели: 
„Ще ви разкажа за наша-
та идея, свързана с ПСОВ,  
защото по отношение на 
необходимите еквивалент 
жители имаме малки труд-
ности… С една германска 
компания, която навлиза в 
бизнеса с пречиствател-
ни съоръжения за по-малки 
населени места, имаме 

разработен проект те 
да стартират със своя 
станция при нас, която да 
бъде пилотна в България, 
нещо като визитната им 
картичка.  Това ще ста-
не с техни средства, а 
ние ще им предоставим 
необходимия терен”. Ин-
тересна е идеята и нека 
по-бързо да се реализира, 
подкрепям Йотина в жела-
нието й общинският цен-
тър да стане образец в 
екологично отношение.  „В 
момента сме на финала на 
изготвянето на проект за  
строителство на голям 
спортен комплекс. Той ще 
бъде финансиран по ПРСР, 
като неговата  стойност 
е за 5 500 000 лв. Проек-
тът предвижда строеж 
на футболен стадион с 
1200 седящи места, като 
нашето искане е да полу-
чим сертификат поне за 
срещи на отбори от Бал-
канския полуостров, за да 
можем да привличаме ти-
мове, спортисти и други 
и да печелим от съоръже-
нието”. Това е разбираемо. 
Ще бъдат разкрити и нови 
работни места. Голямата 
идея е свързана и с това 
да се направи почивка-
та на хората от региона 
различна – да им се пред-
ложат спортни занима-
ния, риболов на местния 
язовир. Целта на етног-
рафския център, който е 
изграден в местността 
Бърдо по мярка 313, е да 
предложи на посетите-
лите неочаквани от тях 
положителни емоции - да 
видят стари занаяти, 
фолклор, носии от региона, 
да се насладят на кулинар-
ни глезотийки. А накрая и 
да приседнат пред барбе-
кю сред една невероятна 
природа, която да ги нака-
ра пак да дойдат тук, т.е. 
както казват в туристи-
ческия бранш - Мирково да 
има пълен пакет туристи-
чески услуги. 

Тук му е мястото да 
кажем, че е необходимо 
хората от общината да 
повярват още малко в 
собствените си сили и 
да оценят подобаващо 
природните дадености 
около селото. Наистина в 
държавата нещата ста-
ват трудно, но пък въз-
можностите по програ-
мата за селските райони 
трябва да се използват 
максимално – за развитие 
на къщи за почивка и т.н. 
„Всичките тези програми 
могат да се разглеждат 
като потенциални въз-
можности за правене на 
бизнес. Трудно е, страшно 
е, голяма е бюрокрацията, 
но все пак нещата мо-
гат да се случат. Иска се 
твърдост”, категорична е 
Цветанка Йотина.

„Необходимо е някой 
държавник да каже кога  
ще стартира нови ят 
програмен период, защо-
то ние от общините сме 
задължени до края на юли 
2015 г. да приключим със 
стария”.  За новия програ-
мен период още се говори 
под сурдинка. Предполага 
се, че той ще визира по-
вече работа с дребните 
фермери, с производите-
лите… „Желанието ми е 
общините да имат все 
по-голям достъп до раз-
лични фондове, не само 
до сега познатите. Ис-
кам да подчертая нашата 
особена гордост по рабо-
тата ни през стария про-
грамен период – по мярка 
321 ние усвоихме изцяло  
20 500 000 лв. със спече-
лени проекти, за които го-
ворих по-горе… Това значи, 
че административният 
капацитет на служите-
лите в общината е висок, 
работи се в перспектива и 
всичко се отчита съобраз-
но законовите процедури. 
По  мярка 322 също имаме 
успех.  Там сме усвоили 4 
млн. лв. Моят прочит за  
изминалия програмен пери-
од в нашата община вър-
ви към отлично свършена 
работа”, е становището 
на Йотина. „Иска ми се да 
имаме малко повече пра-
ва за местните власти и 
по-малко бюрокрация. За-
щото от управляващите 
органи ни връщат доку-
ментите за… 1 стотинка 
разлика между отпуснатия 
бюджет и направения от 
нас отчет. Губят се часо-
ве човешка енергия”, това 
вече кметицата споделя 
на изпроводяк.

Снимки авторът
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Мраморният дворец вече посреща гости

Людмил Митакев

По българските земи 
са останали прекрасни об-
разци на строителното 
изкуство на древните рим-
ляни. Но когато се види вила 
„Армира”, уникалният мра-
морен дворец предизвиква 
усещането за пътуване във 
времето.

Тук е живял тракийски 

аристократ

Комплексът е най-пищно 
украсеният частен дом от 
римската епоха, разкрит у 
нас. Той е изглеждал като 
богатите римски вили в 
Помпей преди изригването 
на вулкана Везувий, тъй 
като схемата на застро-
яване е същата. По обем, 
разнообразие и качество на 
запазените елементи това 
е единственият подобен 
паметник не само в българ-
ските земи, но и въобще в 
границите на балканските 
римски провинции.

Сградата е разделена 
на две части, до едната 
има достъп за външни лица, 
в другата са помещенията 
и покоите на собственици-
те. Вилата е била център 
на поземлено владение, 
основано от богата тра-
кийска аристократична 
фамилия. Разкопките на Го-
лямата могила при с. Сви-
рачи през 2001 – 2002 г. са 
допринесли изключително 
много за доказването на 
тракийския произход на 
основателите й. Първият 
й владетел е бил наслед-
ник на тракийски цар. Той 
е получил за заслуги пред 
римската власт статут 
на гражданин на империята 
и така е добил правото да 
създаде стопанство, което 
е организирал още през 50 
– 70 г. сл.Хр., или само около 
двадесетина години след 
окончателното завладява-
не на Тракия от Рим. Този 
античен архитектурен ан-
самбъл е съществувал до 
378 г. сл.Хр. При битката 
при Адрианопол (дн. Одрин, 
Турция) на 9 август 378 г. 
войските на римския импе-
ратор Валент били разбити 
от готите, а самият той 
– ранен. Някои изследова-
тели предполагат, че той 
е пренесен във вилата и е 
намерил смъртта си при 
нейното опожаряване.

Домът на римския разкош

Мястото на имението 
с площ от 3600 кв. м е било 
специално избрано. То отго-
варя на подобни обекти, оп-
исани от древните римски 
автори Варон и Колумела. 
Стопанството на богата-
та тракийска фамилия е об-
хващало цялата долина на 
р. Армира, която е послед-

ният десен приток на Арда. 
Тук са разположени жилищ-
ната сграда и градината за 
отдих и разходки. В югоиз-
точния край на дома е била 
построена и тераса, от 
която домакините и техни-

те гости са се наслажда-
вали на красивата природа 
и реката. Икономическото 
замогване на собственици-
те се е основавало не само 
на селскостопанската про-
дукция, получавана от много 
плодородните земи наоколо. 
Още при създаването на 
имението са били откри-
ти и разработени кариери 
за качествен бял мрамор. В 
началото той бил използван 
за декорирането на самата 
вила и от това време дати-
рат мозайките в коридори-
те, около басейна, както и 
на дъното му. По същото 
време е била изработена и 
прекрасна колонада с изящ-
ни бази, колони и капители 
в римо-коринтски стил в 
перистила.

Античната вила била 

на два етажа. На първия е 
имало двадесет и две поме-
щения – зала за пиршества, 
приемна на господаря, спал-
ни, баня по римски образец 
и други жилищни помеще-
ния, всички организирани 

около един голям басейн в 
средата. Край него били 
оформени четири покрити 
коридора. Оттук е тръгва-
ла стълба за втория етаж, 
където са били разположе-
ни още спални и работни 
помещения за жените. Пар-
терът е изграден изцяло от 
камък. Главният вход е бил 
от запад и е бил украсен с 
поне две колони. Както в 
богатите римски вили на 
Помпей и Херкулан, и тук е 
приложена схемата за раз-
деляне на сградата на две. 
В първата част външните 
лица и гости имали достъп, 
а втората е само за семей-
ството. Спалните на соб-
ствениците от първите 
две поколения са били разпо-
ложени в северозападната 
част на сградата. Вилата 

се е отоплявала с хипока-
уст. Той представлявал по-
дово отопление, при което 
долната част на сградата 
е повдигната на колонки от 
зидани тухли или керамични 
тръби, между които цирку-
лира топъл въздух от спе-
циално изградени за целта 
огнища.

Банята на собствени-
ците е била разположена в 
най-слънчевата и закътана 
част на жилището. Тя след-
ва принципите на римското 
строителство на подобни 
сгради. Според древните 
тялото е трябвало да бъде 
затоплено постепенно и 
затова имало помещения 
за хладка, топла и гореща 
баня. Снабдена е и със сау-
на, което е било голям лукс 
в един частен дом. 

Цялата сграда е била 
композирана около големия 
басейн. От входа се преми-
навало през вестибюл и се 
достигало до вътрешното 
централно пространство 
и басейна. С правоъгълна 
форма, размерите му били 
огромни за подобно съоръ-
жение в частен дом. С дъл-
бочина от 1,60 м, дължина 
и ширина 11 х 7 м басей-
нът бил под открито небе 

и водата се затопляла от 
слънчевите лъчи. Тя дости-
гала до басейна чрез изгра-
ден водопровод от извора, 
преминавала през мрамор-
на фантастична фигура 
и като водоскок пълнела 
съоръжението. Дъното е 
било покрито с мозайка, а 
стените и стълбата – с 
бял мрамор. В горния край 
на изящните колони и ка-
пители при водното съо-
ръжение са били издигнати 
фризове с релефна украса 
и с изваяни, повтарящи се 
глави на Медуза Горгона. 
Подовете на вестибюла и 
коридорите около басейна 
са били декорирани с черно-
бели мозайки с растителни 
и геометрични орнаменти. 
Белият фон на графични-
те мозайки е изпълнен от 
мраморни кубчета. Това са 
най-ранните мозайки, от-
крити в България от римска 
епоха. Характерен елемент 
на украсата е т.нар. мотив 
свастика. Освен свастики-
те са показани и орнамен-
тите пелта, кръгове с впи-
сани розети – все познати 
мотиви от елинския период. 
Стените на коридорите и 
помещенията са били изри-
сувани със стенописи в чер-

вен, бял, черен и зелен цвят. 
Пиластровите капители 
са едни от най-красивите, 
откривани в римските про-
винции. Хермите, както и 
повтарящите се образи на 
Медуза Горгона, в украсата 
от мрамор са играли роля-
та на пазители на дома и 
семейството. Изключи-
телно ценна е мозайката в 
спалнята на собственици-
те на вилата. Разделена е 
на отделни полета и огра-
ничена с широка рамка. На 
нея са изобразени портре-
тите на собственика през 
първата половина на II в. 
сл.Хр. и неговите деца – 
момче и момиче. Подът е 
застлан с мозайка, с голям 
медальон в средата, в кой-
то е изобразена главата на 
Медуза Горгона.

Историята  

на откриването

Вила „Армира” се на-
мира на 4 км западно от 
Ивайлов град. Шедьовърът 
е открит още през 1964 г. 
при строителството на 
язовир. Проучван е от екип 
на ст.н.с. д-р Янка Младе-
нова. По-късно научното 
ръководство поема доц. д-р 
Гергана Кабакчиева. По вре-
ме на разкопките са откри-
ти над 3000 архитектурни 
и декоративни фрагмента 
– големи части от мозайки, 
части от колонадите, мра-
морни парапети, стенни 
облицовки, рамки и прозо-
речни решетки, стълбове 
с глава на бог Хермес в 
горната част и др. Именно 
заради своята украса вила 
„Армира” е изключително 
ценно съкровище. Сгради с 
подобна богата мраморна 
облицовка са рядко среща-
ни в провинциите на Рим-
ската империя в периода 
I – V в. Особено важно е 
обстоятелството, че де-
коративните елементи са 
почти изцяло съхранени. 
Това е позволило практи-
чески пълна възстановка 
на интериора на сградата. 
Най-голямата римска част-
на постройка у нас е рес-
таврирана и вече посреща 
туристи. Възстановени са 
вътрешният басейн, мра-
морните фигури, както и 
главният вход на вилата и 
системата за подово ото-
пление. 

Басейнът

Така е изглеждал дворецът

Мозайка на собственика и двете му деца

Централното помещение

Системата за отопление

Снимки Галя Герасимова
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50%

1. ПЪРВА СТРАНИЦА – ЛОГО 

Пълноцветно лого до 8 кв. см
(само с едногодишен договор)

2. ВЪТРЕШНИ СТРАНИЦИ – РЕКЛАМНИ КАРЕТА

Цяла страница 1000 лв.
1/2 страница  500 лв.
1/4 страница  250 лв.
1/8 страница  125 лв.

3. ПУБЛИКУВАНЕ НА ПОКАНА ЗА СЪБИТИЕ

Максимален обем 1/2 страница 500 лв.

4. ПУБЛИКУВАНЕ НА БАНЕР В САЙТА  

(www.vestnikstroitel.bg)

Размер  225х48 пиксела
Цена 150 лв./месец

5. ПУБЛИКУВАНЕ НА МАЛКИ ОБЯВИ

Цена за 10 кв. см 20 лв. 

6. ВЛОЖКИ до 50 г, до А4

Тираж 8000 бр. 0,20 лв./бр.
Тираж до 2500 бр. 0,40 лв./бр. 
Тираж над 2500 бр. 0,25 лв./бр. 

7. ПРОФЕСИОНАЛНО ЗАСНЕМАНЕ НА ЧАСТНИ СЪБИТИЯ

Фотозаснемане до 3 часа и  обработка на материала  150 лв.
Фотозаснемане до 6 часа и  обработка на материала  300 лв.
Видеозаснемане 1 ден      250 лв.

8. ПРЕДПЕЧАТ НА ПОКАНИ, ПОЗДРАВИТЕЛНИ АДРЕСИ, ПОСТЕРИ

За членове на КСБ 50 лв.
За външни клиенти  100 лв. 

ОБЕМНИ ОТСТЪПКИ

За суми над 1500 лв.   бонус 1 стр. PR материал

За суми над 2500 лв.   бонус 2 стр. PR материал

За суми над 10 000 лв.   20% + бонус 2 стр. PR материал

Забележка: Посочените цени не включват ДДС.

ИЗДАН И Е  Н А  КА М АРАТА  Н А  СТ РО И ТЕ ЛИ ТЕ  В  Б ЪЛГАРИ Яwww.vestnikstroitel.bg
www.ksb.bg

За контакти: 

0888 55 39 50 – Ренета Николова

0884 20 22 57 – Калоян Станчев
Вестникът излиза всеки петък, материалите за публикациите (дизайн, текст) 
се подават до вторник същата седмица.

НОВО!

НОВО!

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Наименование: „Текущ ремонт на уличната инфраструктура 
на територията на община Плевен”

Наименование: „Избор на изпълнител на СМР за реконструк-
ция на водопроводна мрежа в село Зимница – II етап, общ. Стралджа”

Наименование: „Основен ремонт на общински пътища”

Наименование: Избор на изпълнител за строителство „Коре-
кция на река Суха от опашката на микроязовир „Златия 1” до 500 м 
от язовирната стена на язовир „Одринци” – I етап”

Още на: www.vestnikstroitel.bg

Възложител: Община Плевен
Описание: „Текущ ремонт на уличната инфра-

структура на територията на Община Плевен”. 
Поръчката е разделена на 3 (три) самостоятелно 
обособени позиции, както следва: Обособена позиция 
№ 1: За гр. Плевен – централна градска част с грани-
ци на района и включително ул. „Българска авиация” 
от граница гр. Плевен, ул. „Иван Мендиликов”, „Г. М. 
Димитров” до граница гр. Плевен; ул. „Ал. Стамболий-
ски”, ул. „Дойран”, ул. „Ген. Ат. Стефанов” („Хемус”), ул. 
„Христо Ботев”, ул. „Пробуда”, ул. „Стоян Михайлов-
ски”, ул. „Климент Охридски”, бул. „Европа”, бул. „Русе” 
до граница гр. Плевен; други населени места от об-
щина Плевен – с. Търнене, с. Дисевица, с. Къртожабе-
не, с. Къшин, гр. Славяново, с. Коиловци, с. Върбица, с. 
Гривица, с. Буковлък, с. Брестовец. Обособена позиция 
№ 2: За гр. Плевен – кв. „Сторгозия”, с граници на 

района ул. „Българска авиация”, ул. „Иван Мендиликов”, 
„Г. М. Димитров” до граница гр. Плевен и включител-
но ул. „Сторгозия” до граница гр. Плевен и улиците 
в жк „Сторгозия”; други населени места от община 
Плевен – с. Ясен, с. Опанец, с. Тодорово, с. Горталово, 
с. Мечка, с. Бръшляница, с. Бохот, с. Беглеж, с. Ни-
колаево. Обособена позиция № 3: За гр. Плевен – жк 
„Дружба”, жк „Кайлъка”, кв. „М. Денчева” с граници на 
района от ул. „Христо Ботев”, ул. „Пробуда”, ул. „Стоян 
Михайловски”, ул. „Климент Охридски”, бул. „Европа”, 
бул. „Русе” до граница гр. Плевен и включително ули-
ците в жилищните квартали; улици в 9-и квартал с 
граници от ул. „Ал. Стамболийски”, ул. „Дойран”, ул. 
„Ген. Ат. Стефанов” („Хемус”), включително улиците 
в 9-и квартал; други населени места от община Пле-
вен – с. Пелишат, с. Ласкар, с. Ралево, с. Тученица, с. 
Радишево.

Възложител: Община Стралджа
Описание: Проектната разработка обхваща 

водопроводната мрежа и необходимите съоръжения 
към нея основно в западната част на с. Зимница, 
като общо по проекта ще бъдат реконструирани 
приблизително 11 450 лин. метра по отделните 
клонове. Водата се подава от гл. водопровод от 
сондажни кладенци и резервоар с помпи в м. Мараш 
(Петолъчката). Големите загуби на вода и честите 
аварии по остарелия етернитов водопровод налагат 
спешни мерки за реконструкция на водопроводната 
мрежа. Мрежата е с изтекъл експлоатационен срок. 

Водопроводът е предвидено да се изпълни от тръ-
би ПЕВП с ред на налягане PN 10 на челна заварка. 
Водопроводът е предвиден на минимална дълбочина 
на полагане и покритие 1,20/1,50 м за водопровод-
на мрежа. Предвидени са пожарни хидранти 70/80 
на отстояния 150 м, съобразно ПСТН, чл. 596, т. 3. 
Спирателните кранове по трасетата са така раз-
положени, че да се отделят при повреда не повече от 
2 – 3 квартала и да не се изключват повече от 5 ПХ. 
Оразмерителните водни количества са определени 
по броя на жителите в края на експлоатационния 
период.

Възложител: Община Средец
Описание: Предметът на поръчката включва основен 

ремонт на общинските пътища в община Средец. Пред-
вижда се ремонт на пътната настилка на общинските 
пътища, включващ следните видове работа: • Изкоп земни 
почви ръчно с натоварване. • Изкоп земни почви машинно, 
вкл. натоварване. • Превоз земни почви до 5 км. • Изсичане 
на храсти. • Направа канавка машинно. • Основа от не-
сортиран трошен камък. • Опесъчаване трошенокаменна 
настилка. • Профилиране банкет машинно. • Фрезоване 
асфалтова настилка средна деб. 5 см, вкл. натоварване 
и транспорт на 3 км. • Разваляне на асфалтобетонова 
настилка, вкл. натоварване. • Заливане на пукнатини и 

фуги в настилката с асфалтова паста и посипка с каменно 
брашно. • Напръскване с емулсия. • Ръчно изкърпване с 
неплътна асфалтова смес с деб. до 4 см, вкл. транспорт 
на материала. • Ръчно изкърпване с неплътна асфалтова 
смес с деб. от 4 до 6 см, вкл. транспорт на материала. • 
Ръчно изкърпване с плътна асфалтова смес с деб. до 4 см, 
вкл. превоз на материала. • Ръчно изкърпване с плътна 
асфалтова смес с деб. от 4 до 6 см, вкл. превоз на мате-
риала. • Доставка и полагане на асфалтобетон – плътна 
смес за горен пласт 24 кг/м2/1 см мазут. • Доставка и по-
лагане на асфалтобетон – неплътна смес за долен пласт 
24 кг/м2/1см мазут. • Превоз асфалтова смес. • Доставка 
и полагане бет. бордюри 18/35/50.

Възложител: община Добричка
Описание: Избор на изпълнител за строителство 

„Корекция на река Суха от опашката на микроязовир 
„Златия 1” до 500 м от язовирната стена на язовир 
„Одринци” – I етап”. Коригира се коритото на река Суха 

чрез вкопаване, изграждане на диги, шлюзове и пеше-
ходна пасарелка. Целта на корекцията е предпазване 
от наводнения на значителни площи от землището и 
населените места.

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

За контакти: 0899949455 Владимир Жеков

Oсн. предмет: 45233142 - Работи по ремонт на пъ-
тища 
Прогнозна стойност: 2 600 000 лв.
Краен срок за изпълнение: Продължителност в ме-
сеци: 24
Срок за получаване на документация за участие: 
15.08.2014 г. Час: 16:00 
Срок за получаване на оферти или заявления за 

участие: 25.08.2014 г. Час: 17:00

Отваряне на офертите: Актовата зала, I етаж в 
сградата на община Плевен
Дата: 26.08.2014 г. Час: 14:30
За контакти: инж. Владислав Иванов
Факс: 064 822414
Адрес: пл. „Възраждане” № 2
Адрес на възложителя: www.pleven.bg
Телефон: 064 881243; 064 881240
E-mail: ir@pleven.bg 

Oсн. предмет: 45332000 - Строителни и монтажни 
работи на водоснабдителни и канализационни ин-
сталации 
Прогнозна стойност: 1 400 000 лв.
Краен срок за изпълнение: Продължителност в ме-
сеци: 5
Срок за получаване на документация за участие: 
05.08.2014 г. Час: 17:00 
Срок за получаване на оферти или заявления за 

участие: 11.08.2014 г. Час: 17:00

Отваряне на офертите: В административната 
сграда на община Стралджа, залата на Общинския 
съвет, гр. Стралджа, ул. „Хемус” № 12
Дата: 12.08.2014 г. Час: 10:00
За контакти: инж. Марчела Егова
Факс: 04761 6404
Адрес: ул. „Хемус” № 12
Адрес на възложителя: www.straldzha.net 
Телефон: 04761 6464; 04761 6984
E-mail: straldjainf@yahoo.com 

Oсн. предмет: 45233200 - Строителни работи по по-
лагане на пътна настилка на пътища 
Прогнозна стойност: 850 000 лева
Краен срок за изпълнение: Завършване: 31.12.2015 г. 
Срок за получаване на документация за участие: 

31.07.2014 г. Час: 17:00 
Срок за получаване на оферти или заявления за учас-

тие: 07.08.2014 г. Час: 17:00

Отваряне на офертите: гр. Средец, Общинска адми-
нистрация – Средец, пл. „България” №: 8, зала № 202
Дата: 08.08.2014 г. Час: 13:00
За контакти: Марияна Саваклиева
Факс: 05551 7725. Телефон: 05551 6994
Адрес: пл. „България” № 8
Адрес на възложителя: www.sredets.bg 
E-mail: info@sredets.bg 

Oсн. предмет: 45246400 - Защитни речни съоръжения 
срещу наводнения 
Прогнозна стойност: 763 939,35 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност в дни: 60
Срок за получаване на документация за участие: 

10.07.2014 г. Час: 08:00
Срок за получаване на оферти или заявления за учас-

тие: 19.08.2014 г. Час: 17:00

Отваряне на офертите: Община Добричка, стая № 108
Дата: 20.08.2014 г. Час: 14:00
За контакти: инж. Миленка Георгиева Желязкова
Факс: 058 600180
Адрес: ул. „Независимост” № 20
Адрес на възложителя: www.dobrichka.bg 
Телефон: 058 600889
E-mail: obshtina@dobrichka.bg
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Място за размисъл и наслада

Людмил Митакев

Японските градини са 
като прозорци към друга 
реалност. В кътчето от 
естествена природа, офор-
мено като миниатюра, има 
достатъчно пространство 
за полет на въображението.

Тук е микрокосмосът на 

света

През вековете японците 
смятали, че религията е 
тясно свързана с изкуства-
та. Тяхната впечатляваща 
градинска традиция води 
началото си от древните 
философии и вярвания. Най-
старите градини в Япония 
са от периода 593 – 710 г. 
През 794 г. столицата на 
Страната на изгряващото 
слънце се премества от 
Нара в Киото. Това се счита 
за началото на периода Хеян 
(794 – 1185 г.) в Япония. Още 
тогава се твърди, че природ-
ните обекти са местооби-
тания на духове. Будизмът 
се опитва да изгради рай на 
Земята като пример какво 
би могло да се получи чрез 
религиозното старание. Той 
първо бил изобразяван в кар-
тини, а след това – и в гра-
дините. Впоследствие дзен 
будизмът вдъхновява хора-
та да създават зелените 
оазиси за медитация или за 
показване на специфична фи-
лософска концепция. Затова 
дизайнерите първоначално 
били предимно свещеници 
или монаси, за които сътво-
реното било мярка за тяхна-
та духовна извисеност.

Основните принципи

При проектирането на 
японска градина е важно 
да се разберат основните 
принципи на създаването й. 
Те се избистрят през веко-
вете. Много от тях са из-
ложени като правила в кни-
гата Sakuteiki, или „Книга за 
градината”, от XI в. Според 
вида на терена и в зависи-
мост от разположението 
на водния ландшафт трябва 
да се проектира всяка част 
така, както природата би 
пресъздала себе си във все-
ки от елементите. Важно 
е да се прилагат примери-
те за работа на старите 
майстори в съчетание със 
собствения стил и вкус, 
като в същото време се 
мисли за познати красиви 
места на Земята. Така ди-
зайнерът създава свое соб-
ствено кътче, отговарящо 
най-добре на същността му. 

Градина с настроение и 

хармония

Основните видове са че-
тири и идват от формите 
на стила – скална, водна, 
градина на литераторите 
или на чая. Особен интерес 
предизвиква последната. Тя 
е с ограничени размери и 
със задължителен елемент 
навес или павилион за чае-
ната церемония. Изграждат 

се още кладенец, каменен 
басейн и фенер. Основното 
предназначение е да пред-
разполага за съсредоточа-
ване и самовглъбяване. Меж-
ду къщата и павилионите за 
чай са разположени големи 
градини с гъста растител-
ност, тъй че чаената цере-
мония да бъде изолирана от 
светския живот.

Важните акценти

В японската градина 
разположението на всеки 
елемент не е случайно. Кла-
денци, павилиони, фенери, 
скали и мостчета, подред-
бата на камъните – всички 
те имат символично значе-
ние и положени по определен 
начин, оказват конкретно 
въздействие. 

В така наречения микро-
космос на света задължи-
телно присъстват камъни, 
мъхове и невисоки растения 
в асиметрична композиция. 
Те се използват за пресъз-
даване на природни обекти: 
големият камък е планина, 
малките камъчета – водо-
пад, ситният чакъл – море. 
Липсват строги линии, а 
преобладаващите цветове 
са зеленият, сивият и кафя-
вият.

Камъните са почитани 
от древни времена. Те олице-
творяват светлата положи-
телна мъжка сила, наречена 
Ян. Композициите от тях 
най-често са от нечетен 
брой и се вписват органич-
но в обстановката, създа-
вайки впечатлението, че по-
върхността, върху която са 
поставени, е само част от 
голямото скрито и невиди-
мо за окото. Майсторите и 
теоретиците на градинско-
парковото изкуство разгра-
ничават камъните на езерни 
и речни, разделящи поток, 

камъни пътечки, лежащи ка-
мъни. Старите книги ги кла-
сифицират според тяхната 
форма – висок вертикален, 
нисък вертикален, извит на-
долу, с форма на арка. Дадени 
са и примери за групи от по 
два, три и пет добре балан-
сирани камъка. Избирането 
на камъните за градината 
изисква много грижа и чув-
ство. Най-предпочитаните 
камъни са старите и проме-
нени от времето, обрасли с 
мъхове и лишеи. Обикновено 
са с вулканичен произход 
– гранит, хлорит, базалт. 
Кръглите или квадратните 
не са съвсем подходящи, как-
то и различните дялани или 
обработени. Японците пред-
почитат убитите цветове, 
но също и ярките акценти, 
разположени на правилно-

то място. Избирането на 
индивидуалните камъни не 
е лесно. От изключително 
значение е да се огледа и 
прецени всеки от тях. Пре-
ди да се изберат, е хубаво 
камъните да се наблюдават 
в природата и тяхното раз-
положение по земята. При 
поставянето им трябва да 
се намери точното им мяс-
то, така че да се виждат от 
възможно най-много страни. 
Задължително е една тре-
та от камъка да е в почва-

та. Изборът трябва да бъде 
съобразен и с тематиката 
и композицията на самата 
градина. Например ръбати 
и заострени камъни са за 
предпочитане при високите 
планини, а не за по-меките 
долини, при които се използ-
ват по-заоблени форми.

Водата

е друг основен елемент 
и олицетворява меката 
женска сила Ин. В плани-
ните има много езерца, 
водопади, потоци, а в рав-
нините – широкоразливащи 
се реки. Като островитяни 
японците отдават голяма 

почит на океана. В чайната 
градина водата винаги слу-
жи за миене и пречистване. 
Разположена е във водни ле-
генчета, пълнени от бамбу-
кови тръбички.

Друга основна част са 
водопадите. В природа-
та има доста различни по 
форма и размери водопади 
и това се е отразило и в 
японската градина. Използ-
ват се няколко вида – едини-
чен, на две стъпала, гладък 
и неравен. Всеки е с разли-

чен звук и ефект. Например 
водата, падаща директно в 
дълбок вир, звучи различно 
от тази, която се разби-
ва върху каменисто дъно. 
Камъните при водопадите 
имат специфично значе-
ние. Страничните камъни 
придават стабилност на 
водопада. Водата има ус-
покояващо въздействие, но 
шумът може да е и доста 
смущаващ. Затова те не 
се разполагат в близост 
до спалните помещения или 
местата за медитация.

Съществува и компози-
ция „суха вода”. Има няколко 
причини, за да се предпо-
чита изкуственото съоръ-

жение. Първо, философски 
погледнато, сухата река е 
абстрактно идеализирана в 
дзен културата. Второ, ис-
тинската река е по-трудна 
за овладяване и използва-
нето й е по-скъпо. За съз-
даването на сухи реки се 
използват чакъл, речни ка-
мъни или пясък. Ивиците от 
пясък и чакъл са еквивалент 
на пространствата, които 
позволяват на мисълта да 
странства. Използвайки 
дървени гребла, японците 
оформят сухите съоръжения 
по различен начин, водовър-
тежи, гребенчета, вълнички 
за посочване посоката на 
движение на водата. Поради 
това, че по-ситните чакъл и 
пясък не са особено издръж-
ливи на природните условия, 
винаги се взимат мерки 
срещу отмиването им или 
отнасянето им от вятъра. 
Където има вода, се изди-
гат и мостове. Те придават 
чувство на стабилност в 
градината. Използват се 
и като акцент или фокус в 

композиционното решение 
на парковата площ и да-
ват различни гледни точки. 
Философското значение на 
тези елементи е премина-
ването от едно абстракт-
но пространство към друго. 
Правят се от дървени тру-
пи или камъни, понякога по-
крити с чимове. Може да са 
единични или двойни.

Декоративните рас-
тения обикновено са игло-
листни дървета, цъфтящи 
видове – декоративни ви-
шни и череши, заради ефек-
та им по време на про-
летния цъфтеж, клек и др. 
Цветята се използват 
ограничено в градините.

Важно е да се търси  

простота и хармония

Начинът на живот и 
будизмът са научили япо-
нците да обичат прос-
тот ат а  н а  ф ор м и те, 
което непосредствено е 
въздействало вър ху градин-
ско-парковото изкуство. По 
традиция творецът прави 
дизайна така, че да има ба-
ланс с всичко, което го за-
обикаля. За да се постигне 
това, се използва древ на 
техника, наричана ша кей, 
или пейзаж назаем. Ако в 
близост има хълмове или в 
далечината се виждат пла-
нини, японецът ги включва 
в изгледа. Ако наоколо има 
вода, той изгражда малка 
каскада, поточе или езерца. 
Подрежда камъни, прокарва 
вади, издига умалени хълм-
чета. Целта на всичко това 
е една – градината да бъде 
място за размисъл, наслада, 
успокоение и достигане на 
хармония на душата със за-
обикалящото я.

В Киото са най-старите 

градини в страната

Накъде в душата води 

тази пътека?

Цветята са 

обикновено 

край вода

Понякога в езерцето 

плуват пъстри риби

Специфично разположение 

на камъни около „суха вода”
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Най-удобно за пешеходци е във Вашингтон

Страницата 
подготви 
Людмил Митакев

Световната тенденция 
за придвижване без кола – 
ходене пеша или каране на 
велосипед, завладява стра-
ната на неограничените 
възможности. Столицата 
Вашингтон е най-удобният 
град в САЩ за пешеходци, 
който по този показател 
изпреварва мегаполиса 
Ню Йорк. На следващи-
те позиции се нареждат 
Бостън, Сан Франциско и 
Чикаго. Класацията е на 
двама изследователи от 
университета „Джордж 
Вашингтон”. Американска-
та столица печели първа-
та позиция не само защото 
има най-голям процент от 

офиси и търговски площи в 
удобни за пешеходци зони, 
но и защото те са равно-
мерно разположени както в 
централните части на гра-
да, така и в неговите окол-
ности. Докато в Ню Йорк 
единствено Манхатън е 
квартал, в който гражда-
ните могат да се придвиж-
ват удобно без кола. Освен 
това 89% от останалите 
пешеходни зони се намират 
в покрайнините на града, 
където живеят едва 10% 
от населението му.

Учените от „Джордж 
Вашингтон” поощряват 
местните власти за усили-
ята им да накарат хората 
да използват колкото се 
може по-малко автомоби-
лите си. Нарастващите 
инвестиции в инфраструк-

тура са допринесли за дос-
тигането на рекордните 
2,8% от населението на 
САЩ, движещи се пеша или 
с велосипед.

Изследователите смя-
тат, че през следващите 
години като най-удобен 
за пешеходците град ще 
се развие Бостън, докато 
Чикаго ще остане едва на 
15-а позиция. 

Данните на Американ-
ската служба за пребро-
яване на населението по-
казват, че за последното 
десетилетие броят на 
велосипедистите в САЩ 
се е увеличил с 60%. Най-
много те са в Портланд, 
щата Орегон. В момента 
в Портланд по този начин 
се придвижват 6,1% от хо-
рата. На второ място се 

нарежда Мадисън, щата 
Уисконсин, с 5,1% колоезда-
чи, следван от Минеаполис, 
където велосипеди карат 
4,1% от жителите. Данни-
те сочат още, че в запад-
ните райони близо 1,1% от 
хората ходят на работа 
с велосипед, докато на юг 
трудещите се колоездачи 
са едва 0,3%.

Според анализаторите 
повишението в Портланд 
не е случайно, тъй като 
през последните 14 г. в 
града са направени големи 
инвестиции за развитие 
на велосипедната инфра-
структура. Градската уп-
рава има план до 2030 г., 
който предвижда дотогава 
над една четвърт от всич-
ки пътуващи в града да са 
на колелета.

Норвежки архитекти кръстиха проекта си за най-
висока сграда в света от естествен материал „Дър-
вото”. Тя ще се извиси в Берген. Със своите 14 етажа 
и 49 м ще отнеме рекорда от сегашния първенец в Мел-
бърн с височина 32 м.

Дизайнерите уточняват, че щом основната кон-
струкция бъде завършена, тя ще бъде обвита с метал 
и стъкло за защита от суровия климат в града. Самото 
дърво ще претърпи няколко обработки – срещу влага, 
вредители и пожар. Ще се комбинира и с лепена и пресо-
вана дървесина. Така според архитектите то ще стане 
дори по-здрав и по-сигурен материал за строителство, 
отколкото всичко, използвано досега.

Единствената жена 
архитект, носител на ек-
вивалента на Нобеловото 
отличие в бранша – приза 
„Прицкер”, получи ново при-
знание, този път от лон-
донския Музей на дизай-
на. Наградата „Дизайн на 
годината” е за културния 
център в Баку, проекти-
ран от нея. Това е първият 
случай от 2008 г., откакто 
се раздава престижното 
отличие, при който то 
отива не при дизайнер, а 
при архитект, и при това 
жена.

Комплексът в столица-
та на Азербайджан дейст-
ва от ноември 2013 г. и 
според журито той е апо-
гей в работата на Хадид 
и нейното студио. Място-

то е кръстено на бившия 
президент на страната 
Гайдар Алиев.

Центърът се състои 
от музей, голяма много-
функционална зала и га-

лерия и дизайнът му на-
истина е впечатляващ. 
Зданието, което няма 
ъглови форми, прилича 
по-скоро на вълна, която 
прелива от едно място 

на друго и се слива с окол-
ността. Комплексът се 
намира близо до центъра 
на Баку и е част от ця-
лостното обновяване на 
града.

Вторият по големина в Колумбия 
град Меделин, известен в близкото 
минало като мястото с най-висок 
процент убийства на глава от на-
селението в целия свят, променя ло-
шата си слава. Това се случва, след 
като властите решават да свържат 
жителите на бедняшкия квартал „Ко-
муна Тресе” с другите части на града 
чрез 385-метров открит ескалатор. 
Причината е повече от видна – квар-
талът е гъстонаселен, създаден 
без добро планиране и съответно 
без необходимата инфраструктура, 
което значително затруднява прид-
вижването на жителите. Положе-

нието е допълнително усложнено и 
заради факта, че мястото е твърде 
стръмно за превозни средства, пора-
ди което обитателите му изкачвали 
пеша разстояние, равняващо се на 
28 етажа. С изграждането на еска-
латора животът в квартала става 
значително по-лесен. Съоръжението 
подобрява възможностите за граж-
даните да се придвижват по-лесно до 
работното си място или да търсят 
препитание. Общината също оста-
ва доволна, защото престъпността 
рязко намалява.

Примерът на Меделин ражда 
движението Inclusive Cities („Приоб-

щаващи градове”). Гражданската 
инициатива набира все повече при-
върженици по цял свят, защото има 
за цел да интегрира бедните към об-
ществения живот в мегаполисите, да 
ги извади от гетата и да ги превърне 
в пълноценни и активни граждани.

Друг подобен пример е Богота, къ-
дето през последните години 15 хил. 
души, изхранващи се със събиране на 
боклуци, бяха включени в общинската 
програма за почистване и рециклира-
не на отпадъците.

По данни на ООН в градски гета 
по света живеят близо 900 млн. 
души. Специалистите очакват до 
2050 г. 70% от световното населе-
ние да живеят в градове, поради кое-
то изграждането и планирането на 
инфраструктурата ще е от особено 
значение. Много често обаче хората, 
които са заети в този сектор, са в 
сивата икономика – строителни ра-
ботници, боклукчии, градинари. В Ин-
дия например четирима от петима 
работници са в сивия сектор. Зато-
ва според привържениците на движе-
нието Inclusive Cities властите тряб-
ва да положат максимални усилия да 
интегрират бедните, вместо да ги 
оставят да се капсулират в собст-
вената си среда в гетото. Много 
често да се създадат бързо нови ра-
ботни места е трудно, поради което 
дори и подобряването на условията 
на живот на хората от гетата е до-
бро начало.

Емирът на Дубай шейх Мохамед бин Рашид ал Мак-
тум даде старт на строежа на най-големия мол в све-
та. Комплексът в Дубай ще е част от развлекателна и 
хотелска зона. Плановете за проекта Mall of Тhe World 
бяха представени за първи път преди 18 месеца. Молът 
ще е разположен върху площ от 743 хил. кв. м, свързани 
с тематичен парк, театри и над 100 хотела с общо 20 
хил. стаи. Съоръженията ще бъдат свързани с пешеход-
на зона, дълга 7 км. През зимата тя ще бъдат открита, 
а през горещото лято ще бъде покрита и вътре ще ра-
ботят климатици. Собствениците очакват Mall of Тhe 
World да бъде посещаван от над 180 млн. души годишно.

20 компании и институции във Франция с над 10 хил. 
души персонал се договориха да плащат на служителите 
си по 25 евроцента на километър пробег с велосипед до 
работата. 

От Министерството на транспорта, което е съ-
организатор на инициативата, се надяват, че поощри-
телната схема за придвижване до работа с колело ще 
повиши използването на този вид транспорт с 50%. В 
момента с велосипед на работа ходят 2,4%.

Експериментът ще продължи 6 месеца. Така френ-
ските власти се присъединяват към усилията на други 
европейски правителства, опитващи се да насърчат 
използването на велосипеди с цел да се подобри здра-
вето на населението, да се намали замърсяването на 
околната среда и да се ограничи употребата на въгле-
водородни горива. Вече няколко страни като Холандия, 
Дания, Германия, Великобритания и Белгия прилагат раз-
лични стимулиращи схеми за хора, които се придвижват 
до работа с колела – данъчни облекчения, плащания на 
изминат километър и финансова подкрепа за купуване 
на велосипеди.
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КНИГА НА СЕДМИЦАТА

КНИГА НА СЕДМИЦАТА

Сред хедлайнерите са DJ Vadim и Yarah Bravo

Страницата 
подготви 
Мартин Динчев

Първото издание на 
Sea Garden Festival ще се 
проведе в Летния театър 
в Бургас на 9 август. Съ-
битието ще зарадва по-
читателите на качестве-
ната музика с комбинация 
от представления на живо 
и DJ сетове от чуждес-
транни и български изпъл-
нители. 

Сред основните гости 
на фестивала са ар енд 
би изпълнителката Yarah 
Bravo и нейният верен дру-
гар DJ Vadim. От години 
комбинацията между тях 
не спира да носи усмивки 
на многобройните им фе-
нове по целия свят. Слад-
кият гъделичкащ глас на 
певицата, израснала в 
Швеция в семейството на 
чилиец и бразилка, е живо-
то доказателство, че в 
съвременната ар енд би и 
соул музика има място не 
само за атрактивна визия, 
но и за талант, идващ дъл-
боко от сърцето. А този 
талант влиза в идеален 

ритъм с помощта на про-
дуцентските способно-
сти на DJ Vadim – хип-хоп 
и бийт звездата, роден 
в Ленинград (сега Санкт 
Петербург), израснал в 
Лондон и подвизаващ се в 
момента в Ню Йорк.

Меломаните ще могат 
да се насладят и на силна-
та страна на българската 
музикална сцена в лицето 
на Рут Колева и любима-
та на няколко поколения 
група „Ревю“. За високия 
градус на настроението 
ще се грижат и някои от 

DJ Vadim е роден в Ленинград, израснал е в Лондон, а в 

момента се подвизава в Ню Йорк

AC/DC разкриха, че са приключили работа по новия си 
студиен албум. Фронтменът на групата Браян Джонсън 
сподели, че са готови с творбата, по която са работили 
във Ванкувър. Дискът най-вероятно ще бъде издаден по-
късно тази година или в началото на следващата.

„Много съм развълнуван, имаме няколко страхотни 
песни“, заяви Джонсън.

За съжаление в новия албум на AC/DC не е участвал 
оригиналният китарист Малкълм Йънг поради здраво-
словни проблеми. Негов заместник по време на записите 
е бил племенникът му Стиви Йънг.

„Разбира се, Малкълм ни липсва. Той е боец. В мо-
мента е в болница и му стискаме палци скоро отново 
да бъде във форма. Стиви – неговият племенник, беше 
страхотен, но когато знаеш, че твоят приятел не е 
добре, е трудно. Малкълм може да е дребен, но е мно-
го силен. Той е горделив и доста затворен, така че не 
можем да ви кажем много. Стискаме палци скоро да се 
върне”, споделя фронтменът на рок легендите. 

Прогресив рок/метъл 
легендите Dream Theater 
обещават 3-часово шоу 
на българската публика. 
Американската банда ще 
свири в столичната зала 
„Фестивална” на 29 юли.

Китаристът Джон Пе-
тручи сподели, че е особе-
но въодушевен от радост-
ния прием от страна на 
феновете при последното 
им турне: „Сега целта ни е 
да накараме почитатели-
те да се потопят в нашия 
свят още с влизането си 
в залата. Надяваме се, че 
ще се получи наситена с 
емоции вечер както на му-

зикално, така и на визуално 
ниво, и поради тази причи-

на сме приготвили дос-
та интересни неща. Ще 

представим песни, които 
досега не сме изпълнявали 
пред публика, както и пар-
чета от последния ни ал-
бум Dream Theater. Няма да 
пропуснем и класиките от 
творчеството ни – специ-
ално заради хардкор фено-
вете ни. Ако пък отскоро 
сме любимата ви банда, ще 
останете впечатлени от 
разнообразието на музи-
ката ни“, разказа Петручи. 

Виртуозният музикант 
добави, че се надява хора-
та да си прекарат наисти-
на добре и да станат част 
от света на бандата за 
три часа.

Действието в екшън 
трилъра се развива в бъде-
щето, когато в една нощ в 
годината всички престъ-
пления са законни, а вла-
стите затварят очи за 
случващото се. Тогава ня-
кои излизат да убиват за 
отмъщение, други – за удо-
волствие, а трети просто 
се опитват до оцелеят...

Годишната „Чистка” 
започва по залез-слънце и 
трае 12 часа – до изгрева 
на следващия ден. В тази 

нощ правителството 
легализира всички прес-
тъпления, включително 
убийството, и отзовава 
силите на реда и спешна-
та помощ. Като позволя-
ват на всеки да отприщи 
най-тъмните си страсти, 
властите съумяват да 
поддържат ниско ниво на 
престъпността през ос-
татъка от годината.

В навечерието на по-
редната „Чистка” един 
мъж се въоръжава въпреки 

молбите на близките му. 
Млада двойка се оказва на 
улицата след залез-слънце. 
Две сестри са извлечени 
от дома си насила. Тези 
петима души се събират 

заедно, но дали това ще 
увеличи шансовете им за 
оцеляване, или ще ги пре-
върне в още по-лесна ми-
шена в нощ, която изправя 
всеки срещу всеки? 

С л е д  к а т о  н а -
електризира света с 
документалния филм 
„Вътрешна афера” (кой-
то получи „Оскар“ през 
2011 г.), Чарлс Фъргю-
сън доразвива наблю-
денията си и обяснява 
събитията, отключили 
икономическата криза и 
последствията от нея. 
По думите му финанси-
те са станали домини-
раща индустрия в САЩ, 
докато производството, 
дори високотехнологич-
ното, почти е изчезнало. 

Финансовият сектор е изключително корумпиран, с 
най-широкоразпространени вреди, водещи след себе 
си „балона“ и оставащи ненаказани. Наред с това фи-
нансовият сектор се е превърнал в дестабилизира-
ща индустрия, която възпрепятства икономическия 
растеж на САЩ, започнал е да подкопава устоите на 
американската политическа система, правителство-
то и университетите с цел да избегне регулацията. 

Той е категоричен, че Щатите са се превърнали в 
общество на неравенство и нечестност. Мрачната 
му прогноза е, че тези процеси ще доведат страната 
до преобразуване в западащо, несправедливо място с 
бедно, недоволно и необразовано население, контро-
лирано от малък, свръхбогат елит. Според него това 
би било не само неморално, но и нестабилно, заредено 
с религиозен и политически екстремизъм. 

Книгата „Хищническа нация” засяга два основни 
въпроса – въздигането на финансите като престъпна 
индустрия и анализ на нарастващото неравенство 
в САЩ. 

В началото Чарлс Фъргюсън представя ретрос-
пекция на двайсетгодишния период, през който сек-
торът бива дерегулиран, окрупнен и дестабилизиран, 
както и на зачестяващите престъпления и кризи. 
След това разглежда конкретни практики, довели до 
задълбочаване на проблема – отпускането на ипотеч-
ни заеми, инвестиционното банкиране и сходните му 
дейности, идването на кризата и последвалите ре-
акции. Специално внимание е обърнато на финансова-
та престъпност и са посочени възможностите пред 
прокурорите. Фъргюсън прави и анализ на скорошни-
те промени в САЩ – като се започне от финансовите 
услуги, академичната общност и други икономически 
сектори, както и политическата система. В една от 
главите авторът се обръща към учените, разглеж-
дайки подробно как заможни хора със сходни интереси 
водят до корумпирането на американските академи-
ци, отнемайки им ролята на независими анализатори 
и превръщайки ги в инструмент за корпоративно и 
финансово лобиране. На финала той разсъждава върху 
алтернативите пред САЩ и Европа, мащабните по-
литически промени, които според него трябва да се 
предприемат, както и социалните и политическите 
действия, нужни за постигане на целите. 

Yarah Bravo е доказателство, че в съвременната арендби 

музика има място не само за атрактивна визия, но и за много 

талант

най-качествените пред-
ставители на българска-
та диджей гилдия. Публи-
ката може да се подготви 
за диско и буги тръпки от 
Ramsey Hercules, качестве-
на фънк, бийт и хип-хоп се-
лекция от Pheel и Funktool, 
бразилски и груви ритми 
от Ihou, приятна хаус ле-
жерност от Valentine, най-
доброто и най-новото от 
съвременната музикална 
сцена от тандема Sirius 
& Methodikal, както и сил-
на смесица от танцувал-
ни звуци от Peter Skoog, 
Selector Sti l iyan и Добо 
Мързов. 

28-годишната амери-
канска звезда Лана Дел Рей 
издаде третия си студиен 
албум Ultraviolence миналия 
месец. Записът оглави бри-
танските класации, но из-
пълнителката твърди, че 
това не я интересува. „Не 

е въпросът, дали е номер 
едно. За мен важното е, че 
е възприет по правилния 
начин и хората наистина 
го харесват”, каза Рей в 
интервю за BBC Radio 1. 
„По принцип изобщо не се 
вълнувам от класации, не 

мисля много за това, но 
съм наистина благодарна”, 
допълни тя.

За Лана Дел Рей най-ва-
жно е да преследваш истин-
ските си страсти. Затова 
и признава, че ако някой ден 
реши, че вече не иска да се 

занимава с музика, с удо-
волствие би се захванала с 
нещо друго. „Да се трево-
жиш дали някога ще напра-
виш, или няма да направиш 
пари – смятам, че това пре-
чи много на хората”, обясни 
изпълнителката.
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Светослав Загорски

Античната красота 
на малка Португалия е съ-
средоточена в един град 
и това не е столицата 
Лисабон. На около 200 км 
северно, близо до Атлан-
тическото крайбрежие, е 
разположен град Коимбра, 
който пази португалска-
та история от над едно 
хилядолетие до наши дни. 
Той е и своеобразна ре-
лигиозна люлка на стра-
ната, където се издигат 
най-старата катедрала и 
най-старият манастирски 
комплекс. Но безспорно Ко-
имбра е известен най-ве-
че със своя университет. 
Неслучайно португалците 
имат поговорката: „В Ли-
сабон пируваме, в Брага се 
молим, работим в Порто, 
а в Коимбра учим.” Ето 
защо може би най-инте-
ресното време за посе-
щение в Коимбра, особено 
за младите туристи, е 
времето, когато приключ-
ва лятната сесия. Тогава 
студентите организират 
грандиозни паради, които 
завършват с нощни кон-
церти и един уникален 
ритуал – изгарянето на 
тогите. Именно заради 
тези празници целогодиш-
но можете да си купите 
като сувенир студентска 
емблема и тога.

Университетът е пре-
местен от Лисабон в Ко-
имбра през 1308 г. През 
1338 г. крал Афонсо IV го 
връща в Лисабон. Универ-
ситетът бил окончател-
но прехвърлен в двореца 
в Коимбра през 1537 г. от 
португалския крал Джон III. 
През 1772 г. Себастиао 
Жозе де Карвальо е Мело – 
министър-председателят 
на крал Жозе I, реформи-
рал научното заведение. 
Колекцията от научни 
инструменти и материа-
ли, придобити от тогава 
до наши дни, са събрани в 
Музея на естествените 
науки. 

Историята на Коимбра 

обаче не започва с 
неговия университет. 
Градът датира още от 
римско време, когато се 
е наричал Еминиум. През 
Късната античност той 
става център на диоцеза 
(римска административна 
единица) на мястото на 
близкия град Конимбрига, 
който е превзет и частич-
но разрушен от германски 
нашественици през 465 и 
468 г. По-късно Еминиум 

получава и името на раз-
рушения град. И днес ту-
ристите могат да видят 
римските останки на 16 
км от града. 

След римляните през 
VI в. Еминиум е управля-
ван от вестготите, кои-
то променят името му на 
Еминио. Около 711 г. той 
е завладян от маврите, 
които го превръщат във 
важен търговски пункт 
между християнския Север 
и мюсюлманския Юг. Хрис-
тияните, предвождани 
от Фердинанд I от Леон, 
си възвръщат града през 
1064 г. Непосредствено 
след Реконкистата (ис-
торически период, в който 
испанските кралства от-
воюват полуострова от 
арабите) Коимбра става 
център на новообразува-
но графство, управлява-
но от мосараба Сиснаду 
Давидиш. През 1096 г. е 
част от възстановено-
то графство Португалия, 
което през 1143 г. вече e 
независимо кралство. В 
средата на XII в. първият 
португалски крал – Афонсу 
Енрикеш, превръща Коим-
бра в столица на Порту-
галия. 

През Средновековието 
селището е разделено на 
Горен град, в който живе-
ят аристокрацията и ду-
ховенството, и Долен, до 
река Мондего, където се 
извършвала търговията. 
Това разделение е валидно 
и днес.

Истинският дух на 
Коимбра, ако оставим на-
страна университета, 
може да се почувства в 
момента, в който се шмуг-
нете из тесните калдъръ-

мени улички между камен-
ните стени на къщите в 
Долния град. Тук има много 
книжарници, бутици, худо-
жествени галерии и най-
вече антикварни магазини, 
които предлагат сравни-
телно евтини сувенири, 
антики и произведения на 
изкуството. Тук ще наме-
рите традиционна порту-
галска керамика, както и 
много изделия от корк. Въ-
обще Португалия се слави 
като един от най-големи-
те производители на този 
материал.

Все пак не трябва да 

забравяме и прословутите 
местни вина. И ако порто-
то е световноизвестно и 
всеки е чувал за него, то в 
Коимбра трябва да опита-

те и да си купите Beirao 
Sc., популярно като „Огне-
на вода”. Това е напитка 
от грозде, смесена с раз-
лични други плодове.

От Долния град ще 
стигнете до реката, къде-
то е разположен кварта-
лът „Байша”. Той е харес-
вано място от туристите 
за пазаруване. Предлага 
идеални за разходка алеи, 
които се простират по 

двата бряга на р. Мондего. 
Н а й - и н т е р е с н а т а 

разходка обаче предла-
га паркът „Португал душ 
Пекенинуш”, известен с 
колекцията от миниатюр-
ни модели на известни 
португалски сгради и па-
метници. 

И след като опитате 
прекрасните местни вина 
и се насладите на старин-
ната атмосфера, можете 
да се отдадете на кротък 
религиозен туризъм. 

Старата катедрала  

„Се Велиа де Коимбра”

е една от най-забеле-
жителните църкви в ро-
мански стил в Португа-
лия, която единствена е 
запазена сравнително не-
покътната. Отвън тя при-
лича леко на крепост зара-
ди високите си назъбени 
стени и тесни прозорче-
та. Строителството й 
започва през XII в., когато 
Коимбра става столица на 
страната. На северната 
фасада има красива рене-
сансова порта с височина 
три етажа. Във вътреш-
ността й е разположен 
много хубав златен олтар 
от VI – VII в.

Религиозната разход-

ка продължава с мана-
стирската църква „Санта 
Крус”, която е разположе-
на в най-известния мана-
стирски комплекс на пор-
тугалската монархия. Тук 
са погребани първите два-
ма португалски монарси и 
затова църквата е нари-
чана Национален пантеон. 
Комплексът е построен 
през 1131 г. извън защит-
ните стени на Коимбра, 
като тогава е най-важни-
ят манастир в страната. 
Той успява да натрупа зна-
чително богатство благо-
дарение на многобройните 
папски привилегии и крал-
ски дарения. Оригинални-
те му постройки са изцяло 
обновени от известни ар-
хитекти и скулптори през 
XVI в.

Най-значимата готи-
ческа сграда в града е 
манастирът „Санта Кла-
ра“ на левия бряг на река 
Мондего, основан от кра-
лица Изабела Арагонска 
през първата половина на 
XIV в. Той се намира тол-
кова близо до реката, че 
честите наводнения при-
нуждават монахините да 
се откажат от него през 
XVII в., когато е постро-
ена новата сграда малко 
по-нагоре. Развалините 
на стария манастир са 
разкопани в началото на 
XXI в. и днес могат да се 
видят на левия бряг на ре-
ката.

Непростима грешка би 
било подминаването на 

Националния музей  

„Машадо де Кастро”.

Той е една от най-из-
вестните художествени 
галерии в Португалия и 
носи името на известния 
скулптор Жоаким Машадо 
де Кастро. Музеят е раз-
положен в бившия епископ-
ски дворец.

Добре е да посетите 
и градския музей в „Еди-
фисио Шиадо”. Сграда-
та първоначално отваря 
врати през 1910 г. като 
най-големия в Коимбра 
търговски център. Днес 
тук се помещава галерия 
с постоянни колекции от 
картини, скулптура, кера-
мика, мебели и предмети 
от сребро, дарени от мес-
тен колекционер.

Фасадата на най-

старата катедрала 

в Португалия

Входът към уникалния парк с миниатюрните модели на 

обществени сгради

Университетът

Църквата към 

манастира „Санта 

Крус” – най-стария 

в Португалия
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BCC recommends: 

BCC Board of Directors has pub-
lished a position paper as a reaction 
to the critical situation, caused by the 
payment defaults towards the compa-
nies performing construction activities 
on projects funded by the Operational 
Programmes. 

“As a result of the huge debt of the 

state and the municipalities towards 
the construction companies, imple-
menting projects under the Oprational 
Programmes, BCC Board of Directors 
decided to conduct a meeting with the 
National Association of Municipalities 
in the Republic of Bulgaria (NAMRB), 
during which the delegates discussed 

the current problems and their potential 
solutions. By means of an official let-
ter - serial №102/07.07.2014, BCC and 
NAMRB requested for a meeting with the 
relevant institutions, to find a way out of 
this critical situation. As of today, there is 
no answer to their official letter.  Mean-
while, the Chamber receives requests 

from its members on a daily basis, ask-
ing how to proceed because they are in 
a poor financial state due to the delayed 
payments on the provision of construc-
tion services on significant infrastructure 
projects,” highlights the position paper. 

BCC recommends: “Due to the 
lack of adequate reaction on behalf of 

the institutions in charge, the construc-
tion companies should adhere to the 
Bulgarian legislation and proceed with 
signing Act 10 according the Ordinance 
No3/2003 of the Territorial Development 
Act, i.e. to halt construction works until 
a solution to restore the payments under 
the Operational Programmes is found.

The outstanding funds under Operational 
Programme Environment amount to BGN 400 mln.

“The outstanding funds under the Operation-
al Programme Environment (OPE) have reached 
BGN 400 mln.” announced the Head of the Pro-
gramme – Spiridon Aleksandrov during the of-
ficial opening of the wastewater treatment plant 
in Yablanica. According to him, the institutions 
in charge will proceed with the payments, only 
after the funds are unblocked from Brussels. The 
expenses will be covered for both finalized and 
ongoing EU projects. 

As Stanislav Atanasov, the Minister of En-
vironment and Water commented, these funds 
should be unblocked by the end of July. We 
would like to remind you that the payments un-
der OPE were suspended by the EC in November 

2013, due to the numerous public procurement 
irregularities, performed by the municipalities. 
Many settlements have been excavated for wa-
ter projects funded by the program; however, the 
contractors have not been paid for the construc-
tion works yet.

“We will be sending the first certificate for 
2014 to Brussels within a few days. Further, dur-
ing next week we are expecting a Commission 
to arrive, so as to confirm that our programmes 
and their respective control are functioning well”, 
highlighted the Minister. According to him, this is 
a formal procedure required to unblock the sus-
pended payments under OPE, which reached 
around BGN 1 bln.  

„The main boulevards in Sofia will be fully 
repaired during the forthcoming year. The reno-
vation is planned for the following streets: James 
Bourchier, Kozloduy, G.S. Rakovski, Knyaz Alex-
ander Dondoukov and the section at Tsarigradsko 
shose, from the overpass Alexander Malinov to the 
ring road of Sofia. These are the most significant 
transportation projects which will be carried out in 
2015. Another large assignment, which is about to 
start, is the third Metro diameter. The construction 
works however are expected to commence only 
after the second half of the 2015.” The deputy 
mayor of Sofia – Lubomir Hristov, shared this news 
for Newspaper “Stroitel” right after he launched the 
modernized tram line at Bulgaria Blvd. 

Sofia municipality has announced an open 
tender to select contractors for the construction 
works of the boulevards Knyaz Alexander Don-
doukov, James Bourchier and Vitosha as well as 
the streets Kozloduy and Krakra. The public pro-
curement tender, worth BGN 17.1 mln, is divided 
into five lots. The first one encompasses the re-
construction of Krakra Str. and Knyaz Alexander 
Dondoukov Blvd., from Krakra Str. until the Youth 
Theater. The second lot is for the repair of Vitosha 
Blvd., at the section from Gurgulyat Str. until Byala 
Cherkva Str. The renovation of Kozloduy Str. – 
from Knyaginya Maria Luiza Blvd. until Konstantin 
Stoilov Str. and Industrialna Str. is envisaged dur-

ing the third lot. In the forth lot falls the moderniza-
tion of James Bourchier Blvd., from Cherni Vryh 
Blvd. until the Velchova Zavera square, whereas 
the fifth lot is planned for construction consulting 
services. “We are announcing the tenders now, so 
that we have enough time to plan the construction 
works for 2015 in the best possible manner. We 
have already signed the contracts for the transport 
infrastructure projects, which are about to start in 
2014; thus, there are no barriers to start preparing 
for the next year”, added the deputy mayor.

During the official opening of the reconstruct-
ed tram line on Bulgaria Blvd., Lubomir Hristov 
clarified that the track is not finalized at Akad. Ivan 
Geshov Blvd. yet, due to the forthcoming construc-
tion of a crossroad on two levels. “The line will be 
part of the overpass at Bulgaria Blvd. and Akad. 
Ivan Geshov Blvd. Currently, the procedures for 
the construction of the crossroad on two levels 
are being implemented. These are expected to 
be finalized within the next several months, after 
which the construction permit should be awarded 
and the project can kick off. I hope that the con-
struction works will commence by the end of this 
year”, pointed out the deputy mayor of Sofia. 

The President and the CEO of BCC – 
Eng. Svetoslav Glosov and Eng. Ivan Boykov, 
together with representatives from the Trade 
Department of the American Embassy, con-
ducted a meeting hosted by BCC. The get-
together was organized based on a decision 
of the extended Board of Directors of BCC. 
The delegates discussed various opportu-
nities to support the cooperation within the 
construction industry. The standpoint of the 
Ambassdor to the Republic of Bulgaria - 
Marcie Ries, regarding the companies participat-
ing in the consortium for the construction of the 
South Stream, was also discussed. 

Eng. Svetoslav Glosov shared the opinion of 
the Chamber that the Bulgarian companies ad-
here strictly to the legislation and engage with 
their own construction contracts only. He also 
briefed in the guests about the motivation of 82 
Bulgarian construction companies to implement 

the project together. According the representa-
tives from the Trade Department of the American 
Embassy, the pipeline construction needs to be 
transparent. They share the opinion that com-
panies have no reason to worry about potential 
sanctions from the American side, unless the 
companies banned from doing business by the 
US are participating in the procedures and the 
public procurement process is not based on the 
EU legislation.

Embassy held a meeting

Eng. Galina Vasileva, the Ministry of 

the Transport, IT and Communications 

published their annual report for 2013. 

What are your comments regarding the 

implementation of OP “Transport”?

My evaluat ion on the programme 
implementation is currently positive. All 
the available financial resources were 
allocated to projects and priority axis. 
The financial results are good, meeting 
the expectations and the desire of the 
Managing Author i ty.  The payments, 
compared to the last report, have increased 
to reach 60% already. The certified costs 
which we submitted to the EC have also 
grown to 56%. Around 141 km of highways 
and more than 250km of railroads have 

been completed, approximately 24 km new 
roads (class I) have been build, as well as 
two sections of Sofia tube – in total 13 km 
lines and 13 metro stations.  

How many are the actual finalized 

projects and what is left to be completed 

under this programme?

Around 21 infrastructure projects are 
funded by the Operational Programme 
Transport (OPT), out of which 11 are 
large-scale projects, amounting to more 
than EUR 50 mln. We have finalized 6 
projects. However, in reality as well as 
based on the actual papers, the work is 
finalized on only 3 of them – the 2 sections 
of the metro and “Trakia” highway. The 
project needs to be completed not only 
physically but also on papers and the 
latter is a complex process. Compared to 
ISPA Programme for instance, the funds 
financed 4 large infrastructure projects 
– the highway “Lulin”, Sofia Airport, the 
railway Plovdiv-Svilengrad and Danube 
Bridge 2; however, we still have to finalize 
the paperwork for some of these. We are 
about to start writing the reports for the 
construction of railway Plovdiv-Svilengrad 
and Danube Bridge 2. 

We are about to f inal ize about 20 
projects under the OPT and to receive 
around 40% of the funding. Irrespective 
of the fact that we entered in the new 
programming period, we still have lots of 
work on the previous one.

“The construction of the new metro section 
from station “James Bourchier” at Cherni Vrah 
Blvd. until Srebarna Str. is to commence on 1st 
of August”. This was announced by the mayor of 
Sofia Municipality – Yordanka Fandakova, who 
launched the new crossroad, built in two levels, be-
tween Peyo Yavorov Blvd. and Stoyan Mihailovski 
Str., right next to the Sofia Seminary. The overpass 
is expected to significantly reduce the traffic in this 
part of the capital city. “The cars will be now able 
to pass through this intersection for approximately 
2 minutes, whereas before they were waiting be-
tween 10 and 17 minutes during the rush hour. 
Further, the overpass has a positive effect on the 

Eng. Galina Vasileva, Deputy Head of the Managing Authority 

of OP "Transport”: 

will be between 1 to 1.5% 

environment as well, by reducing the emissions 
by 40%”, clarified Fandakova. Among others, the 
event was attended by the Deputy Mayors of So-
fia Municipality - Lyubomir Hristov and Dancho 
Barbalov, the Chairman of the Municipal Council - 
Elen Gerdzhikov, the Chairman of the Supervisory 
Board of Glavbolgarstroi Holding -  Kamen Peshov 
and the Chairman of GERB - Boyko Borisov.

“In case of defective construction works, the 
latter will be repaired on the expenses of the 
contractor; however, the supervision will also be 
fined due to the inefficient control, exercised dur-
ing the building process”, pointed out the mayor. 
She also claims that the regulated guarantee on 
pavements is 4 years, whereas on the bridge - 10 
years respectively. 
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Българският шампион 
„Лудогорец“ разби „Дюде-
ланж“ с 4:0 в първия мач 
от втория квалификацио-
нен кръг на Шампионската 
лига, игран на „Лудогорец 
Арена“ в Разград. Реван-
шът е следващата сед-
мица в Люксембург. Отбо-
рът на „орлите“ очаквано 
владееше инициативата 
през по-голямата част от 
мача и не срещна особени 
проблеми срещу скромния 
си съперник.

Дани Абало откри ре-
зултата в 35-ата мину-

та, а 7 минути след това 
Роман Безяк удвои предни-
ната на разградския тим 
след асистенция отново 
на Абало. Двата отбора 
се разделиха на почивката 
при резултат 2:0 в полза 
на българския шампион.

Новото попълнение на 

„ Л уд о г ор е ц “ 
Абел Анисе се 
появи на те-
рена в 62-ата 
м и н у т а  и  3 
минути след 
това отново 
даде преднина 
на разградча-
ни. Крайното 
4:0 оформи Фа-
био Ешпиньо в 

69-ата минута след асис-
тенция на Йордан Минев.

С тази убедителна 
победа българският шам-
пион на практика почти 
сигурно минава към тре-
тия квалификационен кръг 
на ШЛ и ще е спокоен на 
реванша.

Селекционерът на Германия Йоаким 
Льов бе на седмото небе от радост след 
триумфа на родината му на Мондиала. 
Бундестимът спечели с 1:0 срещу Аржен-
тина след „златен” гол, дело на Марио 
Гьотце. Льов сподели на пресконферен-
цията след мача, че този проект е стар-
тирал преди цели 10 години, и не скри 
възхищението си от добре свършената 
работа от страна на неговите футбо-
листи.

„Ние постоянно отбелязвахме напре-
дък, работихме много здраво и ако има 
такъв отбор, който е заслужавал всичко 
това, това сме именно ние. Винаги сме 

играли добър футбол и вярвам, че по 
време на турнира ние показахме най-
доброто представяне от всички от-
бори тук, в Бразилия”, подчерта тре-
ньорът.

„Освен това в нашия тим цари 
великолепен отборен дух, което е 
просто невероятно. Момчетата раз-
полагат с фантастичен технически 
капацитет и голяма воля, за да напра-
вят това, което е необходимо. Ние 
сме първият отбор от Европа, кой-
то печели Мондиал в Южна Америка. 
Това нещо ни прави наистина много 
горди. Всеки играч от Бундестима е 

имал своя принос за успеха. Казах на мом-
четата преди мача, че трябва да дадат 
повече от това, което са давали до мо-
мента, защото ще гоним ново постиже-
ние. Винаги сме знаели, че за такъв мач 
се нуждаем от 14 играчи в абсолютна 
топ форма и просто всички трябваше да 
бъдат готови”, обясни Льов.

„Марио Гьотце пък е момче чудо. Ви-
наги съм знаел, че може да реши даден 
мач. Казах му да покаже на света, че е 
по-добър от Меси, и да реши изхода на 
този двубой. Както казах, имах добро 
предчувствие за него”, поясни треньорът 
на световните шампиони.

Русия иска да играе контрола с бъл-
гарските национали в началото на сеп-
тември. Те предлагат мачът да се със-
тои в Москва. Не е изключена обаче и 
възможността двубоят да е в София на 

Националния стадион „Васил Левски”. Въз-
питаниците на Фабио Капело започват 
кампанията си с домакинство срещу Лих-
тенщайн на 8 септември. 

Руснаците са разочаровани след сла-
бото си представяне на Световното 
първенство в Бразилия, където отпад-
наха още в груповата фаза.

Ако пропадне срещата със „Сборная“, 
много вероятно е националният отбор 
на САЩ да бъде съперник на България. 
Решението, с кого ще играем, ще вземе 
селекционерът Любослав Пенев.

България стартира участието си в 
квалификациите за Евро 2016 с гостува-
не на Азербайджан на 9 септември.

Шампионът на Европа „Реал“ (Мадрид) 
ще привлече вратаря на „Леванте“ и на-
ционалния отбор на Коста Рика Кейлор 
Навас. „Белите” ще платят клаузата за 
разтрогване на договора на 27-годишния 
вратар, която е 10 млн. евро. От тях 8 
млн. евро ще отидат за клуба му, а 2 млн. 
– за самия футболист.

Към Навас интерес имаше от редица 
клубове, сред които „Байерн“ (Мюнхен), 
„Атлетико“ (Мадрид) и „Порто“, но офер-
тите им бяха по-ниски от исканите от 

„Леванте“.
Стражът направи много добри мачо-

ве за Коста Рика на Световното първен-
ство, като спаси 21 от 23 удара в очер-
танията на вратата. Тимът му стигна 
до четвъртфиналите, а Навас допусна 
само два гола. 

Официалното обявяване на трансфе-
ра на Кейлор Навас обаче ще стане едва 
след като бъде намерен купувач за Диего 
Лопес. Засега основни кандидати за него 
са „Наполи“ и „Монако“.

Нико Росберг преподписа нов, многогодишен до-
говор с Mercedes, обявиха от отбора от Формула 1. 
29-годишният германец дойде в тима през 2010 г. 
Той донесе и първата победа оттогава, спечелвай-
ки Гран При на Китай през 2012 г. От тогава насам 
Росберг спечели още 5 състезания и записа 8 пол 
позишъна, а през този сезон води в класирането пред 
съотборника си Люис Хамилтън.

„Много съм горд да карам за „Сребърните стрели” 
в модерната ера на Формула 1”, коментира Росберг.

„Като германец наследството на Mercedes е 
много специално за мен и аз съм горд да предста-
влявам най-добрата марка коли по света. Извървяхме 
труден път, за да стигнем сегашното положение. 
Но всички продължиха да вярват и благодарение на 
фантастичната подкрепа от Mercedes сега водим 
във Формула 1. Гледам с нетърпение към следващите 
години заедно, в които ще продължим да се борим за 
още победи и, да се надяваме, титли”, обясни със-
тезателят.

„Нико е част от проекта от първия ден и има 
голям принос в развитието на отбора от 2010 г. Не-
говата скорост, отдаденост и фокус ни помогнаха 
да дадем ясна посока на тима. С представянето си 
през 2014 г. Нико показа на останалия свят това, 
което ние вече знаехме – че той е един от топ пило-
тите във Формула 1”, каза президентът на отбора 
Тото Волф.

„Трентино Волей“ (Тренто) потвърди офи-
циално за завръщането в отбора на Матей 
Казийски. Бившият български национал, кой-
то отново получи повиквателна за лагера на 
„трикольорите”, има договор с трентинци 
за един сезон. През миналата кампания той 
игра в турския „Халкбанк“ (Анкара). Казий-
ски носи екипа на „Тренто“ в периода 2007 – 
2013 г., в който спечели 14 трофея с отбора.

Нападателят е реализирал общо 4085 
точки в 277 мача за италианския отбор. 
„Матей пое по пътя към дома. Фланелката 
с номер 1, която беше замразена за един 
сезон, отново влиза в употреба”, се казва в 
съобщение от клуба.

Президентът на „Трентино Волей“ Диего 
Мосна също изрази задоволство от завръща-
нето на Казийски. „Това за нас е много важен 
ден. Връщам се към 18 септември 2007 г., 
когато за първи път представихме Матей 
Казийски. От този ден той се превърна в 
символ на клуба. Радвам се, че се завръща 
след една година. Идването му ще окаже по-
ложително влияние върху имид жа и предста-
вянето на отбора”, обясни Мосна.

Същевременно Казийски съвсем скоро 
трябва да даде отговор, дали отново ще иг-
рае за националния отбор на България.

Григор Димитров се сля със светския 
и спортен елит отвъд океана, след като 
придружи приятелката си Мария Шарапова 
на 22-рите годишни награди ESPY Awards 
(награди за спортно майсторство през 
годината – б.р.). Техен организатор е аме-
риканският медиен гигант ESPN. Бляскава-
та церемония се състоя в Лос Анджелис, а 
23-годишният хасковлия мина по червения 
килим наред с куп звезди от спорта и шоу 
бизнеса. Както винаги на подобни събития, 
Григор бе много стилен, като за външния 
му вид се бяха погрижили дизайнерите на 
луксозната британска марка „Бърбъри”.

Неговата приятелка Мария Шарапова 
бе една от големите звезди на вечерта и 
заедно с Рафаел Надал бяха обявени за най-добрите тенисисти за периода юли 
2013 – юли 2014 г. Кралят на клея и рускинята наследиха Новак Джокович и Серина 
Уилямс, които през миналата година спечелиха наградата. Освен за постижения-
та си на корта Маша получи бурни аплодисменти и заради перфектния си външен 
вид, като единодушно бе определена от медиите за най-голямата красавица в 
„Нокиа Тиътър”.

Сред гостите на бляскавото събития бяха певецът Крис Браун, колежката 
му Джесика Алба, актрисата Камерън Диас и много други. 

Коментари предизвика появата на една сцена на Мария Шарапова и американ-
ската звезда на професионалния бокс Флойд Мейуедър. 188-сантиметровата рус-
киня се бе качила на обувки на ултрависок ток и стърчеше с цяла глава над него. 

Треньорът на световните шампиони Льов: 
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Людмил Митакев

Казват, че добрите 
бизнесмени се познават 
по писалката. От злато 
или платина, покрита със 
скъпоценни камъни, тя 
си остава задължителен 
аксесоар въпреки масово-
то навлизане в бита на 
смартфоните, таблетите 
и прочие умни джаджи. Но 
докато последните не мо-
гат да ви спасят в опасни 
ситуации, писалките мо-
гат. Защото съществу-
ват и такива за самоот-
брана.

Наричат ги тактически 

Какво по-изискано от 
една маркова писалка? 
Например Smith & Wesson 
Military and Police Tactical 
Pen. Няма заблуда – тя 
наистина е от производи-
телите на едноименните 
пистолети. И е предназ-
начена за суровите жи-
тели на всеки мегаполис. 
Изработена е от алуми-
ний за самолети, което я 
прави едновременно лека и 
здрава. Химикалката, ма-
кар че може да се нарече 
и другояче, действително 
пише доста добре, но още 
по-добре гърми. В тялото 
й има още елмаз за рязане 
на стъкло, ключ за белез-
ници и дори инструмент, 
който може да запази ДНК 
проба от нападателя. Ин-
тересното е, че джаджа-
та е разработена за вис-
ши офицери от армията и 
полицията. Производите-
лите обаче твърдят, че 
повечето клиенти са от 

бизнес елита.
P ro M a g  A r c h a n g e l 

Defense Pen първоначал-
но е създадена за висшия 
команден състав на по-
лицията в Лос Анджелис. 
Корпусът е от твърд адо-
низиран алуминий, покрит 
със специална гумирана 
дръжка. Promag Archangel 
се предлага с пожизнена 
гаранция, т.е. едва ли в 
следващите 70 – 100 г. ще 
се появи нещо по-съвърше-
но за... писане на писма. 
ProМag е производител на 
огнестрелни оръжия и ак-
сесоари, което е гаранция, 
че това изделие се прави с 
високо качество.

Сред най-достойните 
образци на тактически 
писалки, появили се в по-
следно време на пазара, 
е Schrade Tactical Fountain 
Pen. 

Черният алуминиев 
корпус внушава едновре-
менно функционалност и 
респект. Schrade позволя-
ва избор между два вари-
анта – класически ролер 
или по-изисканата кон-
струкция с перо. Което е 
по-важно обаче – утежне-
ната основа прави Tactical 
Fountain Pen надежден 

спътник при необходи-
мост да прекосите подо-
зрителни тъмни улички.

Корпусът на Boker Plus 
Bolt Action е изработен от 

адонизиран алуминий.

Вграденият клипс из-
глежда като неумел опит 
да се замаскира преуве-

личената бруталност на 
дизайна, но накрайникът в 
горната част е отличен 
помощник, когато се нало-
жи да се разбиват стъкла 
например.

Mil-Tac Defense Pen е 

изцяло от адонизиран ави-
ационен алуминий – същия 
метал, който се използва 
за някои специални детай-
ли на самолетите. В своя 
клас изделието е едно от 
най-компактните. Почти 
изисканият му външен вид 
е сполучлива маскировка 
на безкомпромисния му ха-
рактер, когато се наложи 

да се намеси в решителни 
моменти. Предлага се в 
пет цвята. 

Tuff Writer Tactical Pen 
предоставя възможност 
на притежателя си да 
пише 

при температура от –30  

до +120 градуса. 

Никога не се знае, 
може да се озовете в ле-
ден арктически капан или 
в хватката на огнена лава 
от изригнал вулкан. Неза-
висимо от приложимост-
та в екстремни обстоя-
телства надписът върху 
писалката може да се пре-

веде като „здрав писец”.
Известно е, че дипло-

матите се занимават с 
различни дейности. Неслу-
чайно шпионската нишка 
може да се види в редица 
филми. Към тази клиенте-
ла в стил „Джеймс Бонд” е 
ориентирана CountyComm 
Stainless Embassy El i te 
Pen. Една от най-тежки-
те писалки в този клас, 
но  способна  да  реши 
всеки проблем по пътя 
на откровената сила. 
Материалът, от който 
е изработен корпусът, е 
неръждаема стомана в ця-
лата й красота, достойна 
за Агент 007.

Аксесоарът може да спаси живот

ИНТЕРВЮ

  
 

Пазарджик

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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Тази е пробвана по улиците на Лос Анджелис

Приляга за всеки Бонд… Джеймс Бонд

Класически ролер или по-изисканата конструкция с перо

Външността 

понякога лъже

В следващия брой очаквайте

Вицепремиерът по икономическото 
развитие Даниела Бобева:

Транспонирането на европейските 
директиви за обществените поръчки 
няма да реши вътрешните ни проблеми

Измир продължава 
великолепието на древна Смирна

МАРШРУТИ
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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

Полицай към блондинка :

- Не можете  
да паркирате на 
пешеходната пътека ! 
Забранено е!

- Ама аз съм оставила 
отворени вратите, за да 
може хората да минават.

Преваряваме 

документите 

***

Селото 
изражда 

инфраструктура 
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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!

Хотел „Бургас” – курортен комплекс Слънчев бряг

София 1528
ул. „Илия Бешков“ 3
тел. 02 973 73 23

Пловдив 4006
бул. „Цариградско 
шосе“ 53
тел. 032 282 154

Бургас 8000
кв. „Победа“
индустриална зона
тел. 056 500 111
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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.

 

 

www.bgr.bg

50°C

55°C

60°C

80°C


