
Мирослав Еленков

„Благодаря за възможността да бъда част от 
това събитие, което бележи началото на стро-
ителството на първите сгради от комплекса 
„София Тех Парк”. Безрезервно подкрепям този 
проект.” С тези думи президентът Росен Плевне-
лиев даде старт на изграждането на четири от 
ключовите обекти в първия научно-технологичен 
парк в страната. Това са зоните с лаборатории и 
офиси, площадкова инфраструктура, бизнес инку-
батор и експериментариум с посетителски мост.

На официалната церемония присъстваха сто-
личният кмет Йорданка Фандъкова, Анна Янева 
– зам.-министър на икономиката и енергетиката, 
акад. Стефан Воденичаров – председател на БАН, 
проф. д-р инж. Марин Христов – ректор на Тех-
ническия университет, чл.-кор. проф. Иван Илчев 
– ректор на СУ „Св. Климент Охридски”, чл.-кор. 
проф. д-р Ваньо Митев – ректор на Медицинския 
университет в София, Цвета Авджиева – кмет на 
район „Младост”, представители на министер-

ствата на отбраната и на транспорта, инфор-
мационните технологии и съобщенията, както и 
редица дипломати.

„Динамичното време, в което живеем, предо-
пределя необходимостта от стратегически ре-
шения, които подпомагат развитието на наука-
та и бизнеса. „София Тех Парк” е именно такова 
далновидно, мащабно решение. Осъществяването 
на този проект ще позволи на страната ни да 
намери своето достойно място сред високотех-
нологичните европейски държави и ще подкрепи 
иновациите, добавената стойност и индустрии-
те на бъдещето, които ще намерят място и у нас. 
Искаме да развиваме българската икономика, но 
трябва да познаваме и нейните слабости. Не-
обходимо е да засилим иновационните дейности 
в предприятията. Проектът има потенциал да 
се превърне в символ на технологичния прогрес 
в страната. „София Тех Парк” е сърцето на пър-
вата технологична екосистема в България”, каза 
още Плевнелиев.

ИЗДАНИЕ НА КАМАРАТА НА СТРОИТЕЛИТЕ В  БЪЛГАРИЯwww.vestnikstroitel.bg
www.ksb.bg
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Транспонирането на 
европейските директиви 
за обществените 
поръчки няма да 
реши вътрешните ни 
проблеми

Зам. министър-председателят 
по икономическото развитие 
Даниела Бобева (в оставка):
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Или какво е да живееш на 
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на Европа
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архитектурата
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ГРОЗНОТО ПАТЕ

Тази улица беше „грозното пате” в 
иначе много добре оформения и поддър-
жан център на големия жилищен район. В 
последните години кметът съумя така да 
организира хората си, че те бяха навсякъде 
– и при строежа на единствената църква, 
и при изграждането на детските площадки 
в междублоковите пространства, и при оф-
ормянето и поддържането на красивия парк 
около Божия храм.

Даже администраторите решиха задо-
волително - заедно с поведението и отно-
шението към домашните любимци на живе-
ещите в района, и проблема с бездомните 
кучета…

След няколкото години ходене по мъките 
кметът най-после даде старта за изграж-
дането на улицата около хубавите нови жи-
лищни блокове. Радост за всички.

„XXI век дойде!”, поздравяваха се  съседи-
те. Спечелилата търга строителна фирма 
докара техниката си и работата започна. 
Под бурните ръкопляскания на надвесени-
те от прозорците и балконите любопитни 
люде скреперът на бай Гаро тръгна пръв 

да подравнява терена на бъдещата улица. 
„На строеж като на строеж”, с могъщия 

клаксон на тежката машина той привет-
ства хората, сякаш гордо да им подскаже, 
че с тази отговорна работа шега не бива.

В един момент бай Гаро усети с шесто-
то си чувство, с второто си „Аз” на препа-
тил по строежите на страната човек съ-
протива пред греблото на скрепера. Угаси 
двигателя на огромната машина.

Какво се оказа? Поредна археологическа 
изненада, разбира се. Строителите се от-
теглиха. След десетина дни дойде решение-
то – тази част от улицата ставаше пеше-
ходна зона с археологическа експозиция на 
открито. А колите щяха да се пренасочват 
по други две новоизграждащи се в момента 
улици. С нова организация на движението.

Бай Гаро отново запали скрепера. Стро-
ителите, вече и любители археолози, про-
дължиха работата си.

(Не по Ханс Кристиан Андерсен)

От тухларната 
Георги Сотиров

Тухла четворка

Свилена Гражданска

Във  връзка  с  мно -
гобройните постъпили 
запитвания от фирми, 
членове на КСБ, за не-
разплатените средства 
по оперативните про-
грами вестник „Строи-
тел” изпрати заявление 
по Закона за достъп до 
обществена информация 

до управляващите органи 
на ОП „Околна среда 2007 
– 2013”, на ОП „Регионал-
но развитие 2007 - 2013”, 
на ОП „Транспорт 2007 
- 2013” и на Програмата 
за развитие на селските 
райони за предоставяне 
на информация за нераз-
платените средства, 
какви са дължимите суми 
и по кои проекти. Досега 

е получен отговор само 
от Снежина Славчева, ръ-
ководител на УО на ОПРР. 
В писмото е посочено, че 
към настоящия момент 
всички  верифицирани 
средства, поискани от 
бенефициентите, са раз-
платени по ОП „Регионал-
но развитие“. Очакваме 
отговори и от останали-
те управляващи органи.

www.tondach.bg    

TONDACH®

Мартин Славчев

Министерският съвет 
прие промени в Тарифата за 
таксите и разноските към 
Закона за частните съдебни 
изпълнители. В т. 26 „Забе-
лежки“ се създава т. 6, пред-
виждаща, че върху сумата, 

която длъжникът е погасил 
в срока за доброволно изпъл-
нение, такса не се събира. 

По този начин се уеднак-
вява регламентацията на 
събираните от частните и 
държавните съдебни изпъл-
нители такси за изпълнение 
на парични вземания в хипо-

тезата на извършено от 
длъжника плащане в срока 
за доброволно изпълнение. 
От КЧСИ остро възразиха 
срещу приетите промени. 
Те изпратиха становище до 
медиите, което може да ви-
дите на сайта на вестник 
„Строител“.

Свилена Гражданска 

Представители  на 
строителни фирми обсъ-
диха проблемите, стоящи 
пред тях, при работа в Гер-
мания. Това стана на диску-
сия, организирана от ОП на 
КСБ – София. Тя се проведе 
в сградата на Камарата на 
строителите в България.

„Целта ни е да синте-
зираме трудностите, с 
които се сблъскват компа-
ниите при строителство в 
Германия. Те ще бъдат дис-
кутирани през септември 
на среща между КСБ и Нем-
ската строителна кама-
ра. Надявам се да намерим 
решение на част от тях“, 
заяви при откриване на 
форума инж. Николай Стан-
ков – зам.-председател на 
КСБ и председател на ОП 

на КСБ – София. Срещата 
с Немската камара бе дого-
ворена на конгреса на FIEC 
в Берлин.

Сред основните пре-
дизвикателства, които 
представителите на бъл-
гарските фирми посочиха, 
са минималната часова 
ставка, по-високите цени 

на немските строител-
ни материали, които им 
се предлагат, различните 
сертификати, които се из-
искват при кандидатства-
не за обществени поръчки, 
и др. 

Очаквайте подробнос-
ти в следващия брой на 
в. „Строител“.

Снимка Денис Бучел



По думите му управлява-
щите са създали пагубна, 
абсолютно нелогична и не-
възможна коалиция между 
ДПС, националисти и со-
циалисти. 

По-късно през деня дър-
жавният глава Росен Плев-
нелиев започна консултации 
с политическите сили за 
съставяне на служебно пра-
вителство. Той 

връчи мандат 

на ГЕРБ, а Бойко Бори-
сов го върна веднага. Днес 
(петък) президентът ще 
даде право на БСП да със-
тавят кабинет. Очаква 
се социалистите също да 
върнат мандата, зато-
ва в събота той ще бъде 
връчен на ДПС. „Налага се 
актуализация на бюджета 
и да се направи прочит на 
икономическата ситуация. 
Необходимо е парламентът 
да разреши служебното 
правителство да подписва 
договори с други страни и 
с ЕК. Трябва да се обърне 
внимание и на банковия сек-
тор и да има надпартийно 
отговорно поведение по 
въпроса“, коментира Плев-
нелиев след края на консул-
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Оставката на кабинета „Орешарски”вече е 
факт. Още същия ден президентът Плевнелиев за-
почна консултации с политическите сили за стар-
тиране на процедурата по съставяне на служебен 
кабинет, който трябва да подготви нормалното 
провеждане на предсрочните парламентарни избо-
ри на 5 октомври. Време за губене наистина няма. 
Предизвикателствата, пред които е изправена 
страната, са сериозни и в голяма степен касаят 
строителния бранш – спрени оперативни програми, 
блокирани важни инфраструктурни обекти, общини 
пред фалит, около 1 млрд. лв. неразплатени суми 
към фирмите, необходимост от законодателни 
промени в основните за сектора закони (ЗУТ, ЗОП и 
др.), опасност от нулева за строителството годи-
на. Проблемите на бранша са поставени на масата 
от КСБ. Тяхното решение е наложително и спешно 
за икономиката на страната. На ход е служебното, 
а след изборите – новото правителство и парла-
мент. Браншовата организация е готова да окаже 
съдействие и да подкрепи отговорните политиче-
ски решения с целия си експертен капацитет.

ОТ СКИЦА-ВИЗА
ДО РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ

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

 Оценка на съответствието 
 Строителен надзор  
 Инвеститорски контрол  
 Енергийна ефективност 
 Оценки 

100 ÄÓÌÈРенета Николова

29 юли   
Инж. Николай Чомаковски, 
член на УС на КСБ

Емил Христов
Невена Картулева

Оставката на правител-
ството на премиера Пламен 
Орешарски беше приета от 
Народното събрание със 180 
гласа „за“ – 93 от ГЕРБ, 40 
от БСП, 30 от ДПС, 14 от 
„Атака“ и 3-ма независими 

депутати. „Против“ бяха 8 
народни представители от 
БСП. Седем от БСП и един 
от ДПС се въздържаха. Ми-
нистерският съвет ще про-
дължи да изпълнява задълже-
нията си до назначаването 
на служебен кабинет, както 
повелява Конституцията. 
Оставката беше гласувана 
точно в 12,10 ч. след трича-
сови дебати в пленарната 
зала. 

Преди това от трибу-
ната Пламен Орешарски 
каза, че неговият кабинет е 
работил в най-трудните ус-
ловия. „Поех нелека задача – 
да оглавя правителство без 
подкрепа. Ръководехме се от 
интереса на хората въпреки 
съпротивата, която среща-
хме всекидневно. Постиг-
нахме добри резултати“, 
коментира той. По-късно в 

кулоарите на парламента 
премиерът в оставка под-
черта, че стои зад кандида-
турата на Кристалина Геор-
гиева за външен министър 
на ЕС, и добави, че е добре 
да има съгласие за бъдещия 
кандидат за еврокомисар. В 
отговор на въпрос, дали ще 
продължи да се занимава с 
политика, той заяви, че е 
имал кратък опит в тази 
сфера и тогава е обявил, че 
излиза от политиката. 

По време на обсъжданията

за оставката БСП обви-
ни ГЕРБ и ДПС за преждевре-
менния край на правител-
ството. Председателят на 
ПГ на социалистите Атанас 
Мерджанов заяви, че 42-ото 
народно събрание и прави-
телството „Орешарски“ са 

можели да работят успешно 
и по-дълго, ако хоризонтът 
им не е бил преждевремен-
но определен от страна на 
една от „подкрепящите“ по-
литически сили. „Целта на 
проповедниците на държав-
ния апокалипсис, на тези, 
които дори не могат да се 
зарадват на оставката за-
ради оставената разруха, 
беше правителството да 
си отиде“, обвини той ГЕРБ“. 
Лютви Местан обясни, че 
кабинетът не си отива за-
ради пресконференцията 
на ДПС „в онзи четвъртък 
след евровота“. Той не прие 
оценката за разруха и ката-
строфа. 

Лидерът на ГЕРБ Бойко 
Борисов от своя страна за-
яви, че по време на обсъжда-
нията не е чул анализ, защо 
се е стигнало до оставка. 

Държавният дълг трябва да се 
вдигне до 5 – 6 млрд. лв., защото 
само така могат да се покрият 
разходите на държавата. Това за-
яви Менда Стоянова по време на 
дебати в парламента. Преди гласу-
ването на оставката на кабинета 
„Орешарски“ депутатите обсъжда-
ха необходимостта от повишаване 
на дълга, който е актуална тема от 
миналата седмица. Според Стояно-
ва Министерството на финансите 

дължи 1,7 млрд. лв. по европейските 
програми, като това са неплатени 
средства към бизнеса, на който ще 
се наложи да уволнява хора.

„От предлаганото повишение с 
5 млрд. лв. близо 2 млрд. лв. ще са 
нужни за финансиране на дефицита, 
породен от спрените ни от Брюк-
сел пари“, каза депутатът от ГЕРБ. 
Други 1,2 млрд. лв. са необходими 
за краткосрочен дълг с падеж през 
ноември, емитиран преди седмици 

за спасението на една банка. Освен 
това са нужни 1,5 млрд. лв. за из-
плащане на гарантираните до 100 
хил. евро депозити в КТБ, обясни 
Стоянова.

Относно оставката тя комен-
тира, че правителството я подава 
сега, защото множеството дефици-
ти в държавата са на път да изля-
зат наяве и големите затруднения 
ще останат за служебния кабинет и 
следващото управление. 

тациите.
Според Конституция-

та, след като Народното 
събрание приеме оставка-
та на кабинета, президен-
тът провежда консултации 
с парламентарно предста-
вените партии. Процедура-
та продължава не повече 
от 21 дни. В случая вероят-
но ще приключи още тази 
седмица. Ако никоя партия 
не състави кабинет, как-
то се очаква да се случи, 
държавният глава разпуска 

парламента. В същия акт 
насрочва дата за нови из-
бори. Вече стана ясно, че 
те ще са на 5 октомври. 

Президентът назнача-
ва служебно правителство 
до провеждането им, чиято 
основна задача е именно 
организирането на предс-
рочните избори. Те трябва 
да бъдат проведени не по-
късно от два месеца след 
прекратяване правомощи-
ята на предходното прави-
телство.

Президентът Росен Плевнелиев започна консултации 
за съставяне на служебен кабинет
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4000 Пловдив, ул.  „Хр. Ботев “ № 92 В, 
тел.: (+359 32) 588 658; 658 631; факс: 655 124
е-mail : ek@kofragna-bg.com 
4003 Пловдив, бул. „Дунав“ № 77 
тел.: (+359 32 ) 955 178; 965 765; факс: 965 766
е-mail : zek@kofragna-bg.com 

„КОФРАЖНА ТЕХНИКА“ АД

Сертифициран 
по ISO 9001 - 2008

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

 Рамкови алуминиеви и стоманени кофражи
 Подпорни скелета и телескопични 
подпори

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

 Парапетни стойки за обезопасяване на 
плочи

 Едностранни кофражи
 Кофражни аксесоари

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ модерни технологични 
решения за изпълнение на:

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

Елица Илчева

3593 забавени доку-
мента заварил в Дър-
жавен фонд „Земеделие“ 
(ДФЗ) новият му изпъл-
нителен директор Ата-
нас Добрев. 2000 от тях 
са задържани проекти, 
съобщи  той на първата 
официална пресконферен-
ция, след като беше из-
бран за поста на 14 юли. 
Министърът на земеделието и храните 
Димитър Греков уточни, че за 4 дни слу-
жителите на фонда са изготвили доклад 
за състоянието на институцията. Той е 
с обем 180 страници и ще бъде предоста-
вен на прокуратурата.

За същите 4 работни дни са плате-
ни над 15 млн. евро, договорени още през 
2012 г. за финансиране по Програмата за 
развитие на селските райони. За цитира-
ния период били подписани и 47 договора 
за модернизиране на земеделски стопан-
ства и одобрени 84 тръжни процедури на 
общини за селски туризъм и подобряване 
на инфраструктура.

Одобрени са планирани търгове на 34 
общини, така че те да могат да старти-
рат своите обществени поръчки по вече 
договорени проекти. Изпратени са и 19 
писма до кметове за допълнителни уточ-
нения по минали процедури. „Подписах над 
60 окончателни анекса към договори на 
общини, включително по ос 4 „Лидер“. 
Кандидатите са поканени да подпишат 
документите“, коментира Добрев.

По думите му предстои отваряне на 
фонда към земеделците чрез създаване на 
приемна в централата на ведомството 
в София. В нея от следващата седмица 
всеки работещ с ДФЗ ще може да прове-

ри чрез компютърната система с какъв 
статус е проектът му и кой експерт го 
обработва. Целта е при нужда да се свър-
же със съответния служител и той да му 
обясни какво се случва с предложението.

Новият изп. директор обяви намере-
нието си за създаване на мобилни групи, 
които ще обикалят из страната и ще се 
срещат със земеделските производите-
ли, за да установят какви са проблемите 
им. „С встъпването ми в тази длъжност 
оставката ми стои в джоба. Моята цел 
е да стабилизирам машината, да работи 
добре и в синхрон, защото тя е голяма. 
Ще направя всичко, за да няма забавяне и 
загуба на нито едно евро“, каза още Ата-
нас Добрев.

На 14 юли стана ясно, че той поема 
поста на изпълнителен директор на ДФЗ, 
след като досегашният Мирослав Нико-
лов подаде оставка. Преди това за вре-
менен ръководител на структурата беше 
спряган зам.-министърът на земеделието 
Явор Гечев. Той обаче отказа да оглави 
фонда, като заяви, че изборът му не е съ-
гласуван със самия него. Добрев посочи 
като свой временен заместник Атидже 
Алиева-Вели. Тя ще отговаря за прилага-
нето и функционирането на Програмата 
за развитие на селските райони (ПРСР). 

На територията на 
бившето военно поделе-
ние на 4-ти километър в 
София предстои да зарабо-
ти научноизследователска 
инфраструктура в помощ 
на иновативния бизнес. 
Ще бъдат създадени око-
ло 20 хил. кв. м нови и ре-
новирани сградни площи. 
Паркът ще разполага с 
приложноизследователски 
лаборатории, общ инкуба-
тор, иновативни лекцион-
ни, образователни, диску-
сионни форуми, места за 
демонстрация на нови тех-
нологии, паркинг за авто-
мобили и зелени пешеходни 
пространства.

Експериментариумът с 
посетителски мост ще се 
изпълнява от обединение 
„Експо Тех Парк”, което 
включва „Трейс Груп Холд” 
АД, „Планекс” ООД и „Иво 
Петров Архитекти” ООД. 

Бизнес инкубаторът 
ще бъде изграждан от 
сдружение „София Тех 
Парк”, което се състои 
от трима участници – 
СД „Берко-90-Берковски и 
Сие”, „Адванс 2001” ЕООД 
и „Нивел” ООД. Обектът е 
с РЗП 11 840 кв. м (вклю-
чително сутеренът), а 
индикативната му стой-
ност е 9,263 млн. лв. без 

ДДС. За инкубатора няма 
да се строи нова сграда, а 
ще се реконструира вече 
съществуваща. 

Изграждането на ла-
бораториите и офисите 
е поверено на обединение 
„Телекомплект – Тилев Ар-
хитекти” ДЗЗД, което 
включва „Телекомплект” АД 
и „Тилев Архитекти” ООД.

Обединение „Инжене-
ринг Парк” ДЗЗД се зае-
ма със строителството 
на площадковата инфра-
структура. В него влизат 
фирмите „Джи Пи Груп” 
ООД, „БС Проект” и „Понс-
стройинженеринг” ЕАД. 
Обект на поръчката е из-
граждане на площадкова 
техническа инфраструк-
тура с алейни и инженер-
ни мрежи. Предвижда се 
и оформянето на парк с 

алеи, павирано площадно 
пространство, площад-
ка за скейтборд и въжен 
парк, две многофункцио-
нални игрища и няколко 
тенис корта. В него ще 
намерят място водни пло-
щи и обслужващ павилион 
за спортните зони. 

Поливната система за 
парка ще се захранва от 
сондажни кладенци. Пред-
вижда се и разполагането 
на елементи на визуална 
комуникация. Парковото 
пространство ще бъде 
около 50 000 кв. м, а спорт-
ните площадки – около 
6600 кв. м. В научно-тех-
нологичния парк ще има 
наземен паркинг с площ 
900 кв. м. Индикативната 
стойност на поръчката е 
близо 17,7 млн. лв. без ДДС.

Мегапроектът стру-

ва общо 50 млн. евро. Ев-
ропейската безвъзмездна 
финансова помощ за него е 
в размер на 42,5 млн. евро, 
а останалите 7,5 млн. евро 
са предоставени от дър-
жавния бюджет. Около 50% 
от сумата ще обезпечат 
подготовката на терена 
и прилежащата инфра-
структура, реновирането 
на вече съществуващите 
сгради и изграждането на 
нови. Приблизително 30% 
ще са нужни за научноиз-
следователско оборудване 
на лабораториите, а 20% 
ще покрият дейностите, 
свързани с различни ме-
роприятия (трансфер на 
ноу-хау, събития, научни 
конференции). Срокът за 
завършване на обекти-
те е краят на септември 
2015 г.
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Постигането на ви-
сока ефективност във 
ВиК отрасъла е важно 
както за потребители-
те, така и за ВиК опера-
торите, защото оказва 
пряко влияние върху по-
вишаването на качест-
вото при оптимална 
цена, върху рентабил-
ността и генерирането 
на средства за капита-
лови инвестиции.

Качеството на услу-
гите и ефективността 
на ВиК операторите 
бяха основните теми в 
проведените специали-
зирани обучения за 120 
експерти от ВиК опе-
раторите в страната. 
Тези обучения са част 
от проекта за осигуря-
ване на устойчиво раз-
витие на ВиК отрасъла 
„Подкрепа на реформата 
в отрасъл ВиК”, изпълня-
ван от Министерство-
то на регионалното 
развитие с финансиране 
по Оперативна програ-
ма „Околна среда 2007 
- 2013”. 

По време на обучени-
ята експертите от ВиК 
операторите имаха въз-

можността да изслед-
ват взаимовръзката 
между ефективността 
на ВиК операторите, 
качеството на услуги-
те и постигането на 
удовлетвореност на по-
требителите, както и 
постигането на нивата 
на услуги, изисквани от 
действащата уредба. 

В хода на обучения-
та бяха разгледани също 
европейските норми 
и изисквания по отно-
шение на качеството 
на услугите и обслуж-
ването на клиентите, 
както и залагането им 
в бизнес плановете на 
ВиК операторите. Пред 
експертите бяха пред-
ставени и системите 
за бенчмаркинг (сравни-
телна оценка). 

С  реализирането 
на тези обучения беше 
направена следващата 
стъпка към обогатява-
нето на експертизата 
във ВиК отрасъла на 
национално ниво, която 
ще бъде основата за 
устойчивото и ефек-
тивно развитие на ВиК 
системите.
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Свилена Гражданска 

„Големите инвестито-
ри „замразяват“ намерени-
ята си за вложения в стра-
ната заради несигурната 
ситуация у нас“. Това зая-
ви министърът на инвес-
тиционното проектиране 
Иван Данов на пресконфе-
ренция, на която отчете 
дейността на оглавява-
ното от него ведомство. 
По думите му един от 
инвеститорите вече ре-
ализирал проект в Унгария 
вместо в България. 

„Успяхме да  осигу -
рим 10 млн. лв. за доизра-
ботването на единната 
кадастрална карта на 
страната. Вече са прове-
дени тръжните процедури 
и започва реална дейност 
по направата на карти за 
40 населени места. Това е 
максималният капацитет 
на геодезическата гил-
дия“, отчете арх. Данов. 
Същевременно е започнал 
процес на обединяване на 
системите на министер-
ствата на земеделието 
и храните, на инвести-
ционното проектиране 
и на Агенцията по впис-
ванията. Целта е да се 
подобри обслужването на 
гражданите и да се оси-
гурява точна информация 
за собствеността им. Той 
подчерта, че е стартира-

ла и работа по създаване 
на подземен кадастър. 
„Често строителите се 
натъкват на необозначен 
кабел или тръба, което 
създава проблеми при из-
граждането на обекта, за-
това в момента събираме 
информация от всички екс-
плоатационни дружества“, 
поясни министърът. 

От началото на рабо-
тата на ведомството са 
сключени споразумения с 
почти 40 общини за под-
готовката на задания за 
общи устройствени пла-
нове. Други 41 местни 
власти ще бъдат подпо-
могнати за изработване-
то на градоустройствени 
планове.

„За близо една година 
подготвихме пакет от за-
конодателни инициативи. 
Сред тях са промените 
в Закона за кадастъра и 
имотния регистър, които 

бяха приети от народните 
представители. Те улесня-
ват процедурата при по-
лучаване на скици и други 
документи от Агенцията 
по геодезия, картография 
и кадастър. Те ще могат 
да бъдат заявявани и полу-
чавани от всяка точка на 
страната и по електронен 
път“, добави арх. Данов. 
„За съжаление изменени-
ята в Закона за устрой-
ство на територията, 
приети от парламентар-
ната Комисия по инвес-
тиционно проектиране на 
първо четене, намаляващи 
административната те-
жест в сектора, остават 
за следващото Народно 
събрание“, подчерта арх. 
Данов. Той припомни, че 
министерството продъл-
жава дейността по разде-
лянето на ЗУТ на отделни 
нормативни актове – за 
градоустройството, за 

Според министър Иван Данов (в оставка) мащабните 
инвестиции ще почакат 
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Мартин Славчев

Списъкът на произвежданите и доставяни стоки, на 
изпълняваното строителство и на предоставяните услу-
ги, които се възлагат на специализираните предприятия 
или кооперации на хора с увреждания по реда на Закона за 
обществените поръчки (ЗОП), беше актуализиран. Това 
стана с решение на Министерския съвет при редовното 
му седмично заседание. 

Документът е допълнен с нови позиции предвид раз-
ширяване на дейностите на специализираните предпри-
ятия и кооперации през последните години. 

Чрез актуализирането на списъка се създава инстру-
мент за подкрепа и осигуряване на трудова заетост на 
хората с увреждания. По този начин се предоставя ико-
номически механизъм, който гарантира равен старт за 
специализираните предприятия и кооперации, така че 
да могат да се конкурират ефективно на съответните 
пазари при еднакви условия с останалите фирми.

Емил Христов

„Националният съвет по туризма (НСТ) одобри реклам-
на стратегия за българския туризъм“. Това заяви зам.-
министърът на икономиката и енергетиката Бранимир 
Ботев по време на пресконференция след заседанието  на 
НСТ.

Ботев отбеляза, че участниците в разговорите са 
били единодушни при дискутирането на всички въпроси. 
„Отрасълът се обедини около идеята, че България трябва 
да излезе на международния форум и да се рекламира по 
адекватен за туристическата индустрия начин“, подчер-
та зам.-министърът. 

Той разясни, че страната ни ще бъде презентирана 
като туристическа дестинация по 4 водещи телевизионни 
канала. Целта е кампанията да достигне до близо 1 млрд. 
души и да обхване средната класа в европейските страни. 
Според зам.-министъра промотирането на България тряб-
ва да бъде приоритет за следващото правителство, а в 
туризма да има приемственост.

Общата целева сума за реклама възлиза на 28 млн. лв., 
като 10 млн. лв. от тях са отпуснати от националния бю-
джет, а останалите средства са по линия на оперативни-
те програми. „За сравнение -  миналата година в Кипър са 
изхарчили 32 млн. евро за реклама, а България е дала едва 
1,6 млн. евро“, каза още Ботев.

Мирослав Еленков

„Българските строи-
телни фирми имат потен-
циал и възможност да се 
включат в изграждането 
на инфраструктурни обек-
ти в Казахстан”. Това зая-
ви посланикът на Република 
Казахстан у нас - Н.Пр. Те-
миртай Избастин, в отго-
вор на въпрос на в. „Строи-
тел” за възможностите за 
сътрудничеството между 
двете страни, отправен по 
време на бизнес форум. До-
макин на събитието беше 
БТПП, чийто председател 

Цветан Симеонов също 
участва в дискусиите.

Н.Пр. Темиртай Из-
бастин очерта състоя-

нието на бизнес климата в 
своята страна. Той предос-
тави информация относно 
приоритетните секто-

ри за Казахстан, за въз-
можните инвестиционни 
проекти, за специалните 
икономически зони, особе-
ностите на географското 
положение на държавата, 
транспортните и логис-
тичните системи, законо-
дателството в областта 
на трудовоправните отно-
шения. Дипломатът разяс-
ни и какви са условията за 
регистрация на предприя-
тия в азиатската страна, 
както и дължимите такси 
и данъци. 

Н.Пр. Избастин посочи 
предимствата за инвес-

тиции в Казахстан, сред 
които са макроикономиче-
ска, икономическа, банкова, 
социална стабилност, те-
лекомуникационна инфра-
структура, възможност 
за достъп за пазарите на 
съседни страни в Азия. Ак-
цент бе поставен и върху 
облекчения митнически 
режим за фирми, развиващи 
дейност в 10-те свободни 
икономически зони на Ка-
захстан, както и опцията 
да не се плащат мита. 
Опростена е процедурата 
и за наемането на чужда 
работна ръка.

През 2013 г. стокообме-
нът между България и Ка-
захстан е с 16,5% по-голям 
в сравнение с 2012 г. Наша-
та страна има потенциал 
да увеличи износа си за Ка-
захстан на редица стоки и 
услуги, сред които строи-
телни и туристически.

БТПП и Посолството 
на Казахстан изразиха го-
товност за съдействие 
в процеса на развитие на 
двустранните отношения, 
за създаване на контакти и 
подпомагане на български-
те компании при инвести-
ране в страната.

строителството и те-
риториалното планиране, 
както и по жилищен ко-
декс.

„Преведена е от нем-
ски и цялостна наредба за 
обществените поръчки в 
областта на строител-
ството. Тя вече е внесена 
в Министерския съвет“, 
акцентира Иван Данов. 
Той е предложил също и 
въвеждането на типов 
формуляр за издаването 
на разрешение за строеж 
и за строителна статис-
тика. 

Двайсет и осем инвес-
тиционни проекта на обща 
стойност 770 405 234 лв. 
(с ДДС) са получили разре-
шение за строеж от Ми-
нистерството на инвес-
тиционното проектиране 
от неговото създаване до 
сега. Повечето са за ин-
фраструктурни обекти и 
такива с национално зна-
чение.  

„Подпомагаме малките 
населени места при из-
пълнение на благоустрой-
ствени дейности, тех-
ническа инфраструктура 
и проекти със социална 
насоченост по линия на 
Публичната инвестицион-
на програма „Растеж и 
устойчиво развитие на ре-
гионите”. 21 предложения 
от общо 237 бяха одобре-
ни от нас. Стойността 
им е близо 5,880 млн. лв.“, 
заяви арх. Данов.
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Зам. министър-председателят по икономическото развитие Даниела Бобева (в оставка):

Невена Картулева

Г-жо Бобева, направи-

хте първите крачки към 

облекчаване на регула-

торните режими за биз-

неса и гражданите. Може 

ли да посочите какви са 

законодателните проме-

ни в подкрепа на инвести-

ционния процес и кога ще 

станат факт? 

Правителството прие 
три пакета мерки за облек-
чаване на регулаторните 
режими за бизнеса и граж-
даните, както и още един, 
свързан с индикаторите в 
класацията на Световна-
та банка Doing business. 
Тези от мерките, които 
трябваше да се въведат с 
подзаконови актове, вече 
са в сила. Но както е из-
вестно, разрешителни и 
такси се изменят по-скоро 
със закони, така че голяма 
част от предложенията за 
тях сме внесли в Народно-
то събрание. Този парла-
мент обаче работи много 
трудно, а напоследък ние 
функционираме като слу-
жебно правителство – без 
Народно събрание.

В момента активни – 
такива, от които гражда-
ните и бизнесът могат да 
се възползват, са около 120 
мерки. За приемане в пар-
ламента чакат още около 
40. Допълнителните облек-
чения, свързани с показа-
теля Doing business,  са 111. 
Някои мерки ще се въведат 
до 30 септември. Това е 
едно от завещанията ми 
за следващия вицепремиер. 
Ако работата по мерките 
бъде доведена до край, 
страната ни ще се прид-
вижи поне със 7 - 8 места 
напред в класацията Doing 
business - в показателите 
за отворено управление, за 
бизнес средата.

Всички строителни 
фирми ще могат да се въз-
ползват от тях, като ня-
кои специфични облекчения 
бяха внесени и с промени-
те в Закона за устройство 
на територията (ЗУТ). Аз 
съм удовлетворена от тях, 
предполагам и строители-
те. Но изведнъж недоволни 
се оказаха инженерите, 
които имаха различни мне-
ния.

Освен това по ЗУТ има-
ше сериозна политическа 
съпротива от страна на 
ГЕРБ. Те се обявиха много-
кратно срещу промените, 
които гарантират облек-
чаване на административ-
ната тежест в строител-
ния процес.

Водихме доста битки и 

в резултат на всичко това 
ЗУТ мина на първо четене 
през парламентарните 
комисии. Мнозинството 
подкрепи нашите предло-
жения. Имаше и несъгла-
сие от страна на Минис-
терството на околната 
среда и водите (МОСВ) по 
текстовете, свързани с 
биоразнообразието. В края 
на краищата обаче надделя 
нашият законопроект. Пар-
ламентарната Комисия по 
околна среда и води оста-
ва без решение по ЗУТ, тъй 
като „за“ гласуваха 7 депу-
тати и 7 бяха „против“. 

С текстовете, които 
изменяме, искаме да на-
малим тежестта за ад-
министрация във връзка с 
оценката за въздействие 
на околната среда (ОВОС) 
и оценката за съвмес-
тимост. От МОСВ се 
притесняват, че може да 
не спазим една от раз-
поредбите в европейска 
директива, която всъщ-
ност вече е транспонира-
на  в България. Промяната 
предвижда ОВОС да не се 
изисква за строителни 
обекти от IV до VI кате-
гория. По-интересното е, 
че в държавите - членки на 
ЕС, директивата е транс-
понирана по начина, по кой-
то сега искаме да въведем 

изменението. Тоест, там 
не се изисква задължите-
лен ОВОС. Във връзка с би-
оразнообразието искаме 
да изключим оценката за 
съвместимост за стро-
ежите, които попадат в 
урбанизираните терито-
рии и са извън защитени-
те зони.

Дали ще успее това На-
родно събрание да приеме 
промените в ЗУТ – много 
се съмнявам. Но това не 
е загубено време и рабо-
та, която няма бъдеще. 
Повечето текстове са 
консенсусни и съм убеде-
на, че една от първите 
задачи на КСБ ще бъде да 
предложи въвеждането на 
тези промени да продължи 
и в следващия парламент. 
Защото България е на едно 
от последните места в 
света - съгласно между-
народно приети индекси 
- като държава с най-тру-
ден, бюрократичен и скъп 
строителен процес. От 
тази гледна точка много 
се надявам, че следващото 
Народно събрание ще про-
дължи нашето дело.

КСБ инициира зако-

нодателна  реформа, 

свързана с преработка 

на съществуващи и фор-

мулиране на нови норма-

тивни актове по отноше-

ние на строителството. 

Дискутира се изготвя-

нето на нови закони за 

строителството и за 

градоустройството. Как 

гледате на тази идея?

Това беше един от при-
оритетите на Министер-
ството на инвестицион-
ното проектиране (МИП). 
От ведомството в про-
дължение на цяла година 
преговаряха с различните 
камари и бизнес организа-
ции. Не се постигна кон-
сенсус. Съмнявам се, че 
дори в следващото Народ-
но събрание ще може да се 
въведе изцяло нова уредба 
на строителството.

Имаме до голяма сте-
пен закостенялост и инер-
ция в процесите, прекале-
но много са интересите 

в тях. Затова аз не съм 
оптимист за уреждането 
на процеса с изцяло ново 
законодателство. За да 
се случи това, трябва да 
се набере критична маса 
съмишленици. Мисля, че в 
тази една година диало-
гът между МИП и строи-
телите беше доста добър, 
но въпреки това не успяха 
да стигнат до ясен резул-
тат.

Според последните 

промени в ЗОП правил-

никът за възлагане на ин 

хаус поръчки ще бъде на-

писан от Министерския 

съвет. Как ще го форму-

лирате, така че да не бъ-

дат нарушени принципи-

те на конкуренцията?

След като промените 
в ЗОП бяха приети, те се 

въвеждат на три етапа. 
Едните текстове влязоха 
в сила през май, следващи-
те - на 1 юли. Правилникът 
за приложение ще влезе в 
сила в началото на октом-
ври. Обсъждаме определени 
текстове с бизнеса и не-
правителствени организа-
ции. Например с Агенцията 
за хората с увреждания 
работим по частта, ка-
саеща специализираните 
предприятия. С изменения 
се разширява кръгът дей-
ности, които могат да 
извършват. Горе-долу сме 
готови с това.

Ин хаус поръчките също 
са обвързани с правилника 
за приложение, защото 
трябва да се изготви ме-
тодика за цените. Дър-
жа да отбележа, че този 
текст беше предложен от 

Даниела Бобева е завършила ВИИ „Карл Маркс“ (днес УНСС) със специалност 
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на отдел „Заетост и пазар на труда“ в Министерството на социалните грижи. През 

следващите две години е директор на Икономическата програма към Центъра за 

изследване на демокрацията. От 1994 до 1995 г. е член на комисията за чуждестранни 

инвестиции към Министерския съвет, в периода 1995 - 1996 г. е председател на 

създадената по нейна инициатива Агенция за чуждестранни инвестиции. След това 

става директор на Дирекцията за международно сътрудничество в БНБ. През 1997 г. 

е назначена за министър на търговията и външноикономическото сътрудничество в 

служебния кабинет на Стефан Софиянски. През 1998 г. е избрана за първия български 

вицепрезидент на новосъздадената Черноморска банка за търговия и развитие в Солун.

През 2001 г. участва в учредяването на Съюза на свободните демократи на Стефан 

Софиянски. От 2003 до 2013 г. ръководи Дирекция „Международни отношения и 

европейска интеграция“ в БНБ. Експерт e към Организацията за икономическо 

сътрудничество и развитие със седалище в Париж. На 24.06.2013 г. премиерът Пламен 

Орешарски издига кандидатурата й за вицепремиер по икономическото развитие, а на 

27 юни Народното събрание я гласува.

Правителството се издължи, общините 
харчат. Бизнесът да си търси дължимото 
от местната власт

Снимка Денис Бучел



7СТРОИТЕЛИНТЕРВЮпетък, 25 юли 2014

народните представители. 
С него се цели защита на 
публичния интерес и гаран-
ция, че директното възла-
гане от общините и дър-
жавните администрации 
няма да води до прекомерни 
разходи, а тъкмо обратно-
то – до намаляването им. 
Ето защо тази методика 
има фундаментално зна-
чение за ограничаване на 
възможността за нелоял-
ни практики от страна на 
местните и централната 
власти.

Споделям притеснени-
ята на организациите на 
бизнеса като КСБ, Кама-
рата на озеленителите и 
други сдружения, че е въз-
можно изведнъж общини-
те и държавните админи-
страции много по-активно 
да възлагат дейности на 
собствените си фирми, 
вместо да ги предоста-
вят на конкурентни про-
цедури.

Искам дебело да под-
чертая, че текстовете за 
тези процедури не са на 
Министерския съвет, а са 
на група депутати. Тоест, 
ние считахме, че още ня-
маме готовност за ин хаус 
възлагането, че е необхо-
димо добре да го обмислим 
и след това да го прило-
жим – в рамките на двете 
години, в които трябва да 
се транспонират европей-
ските директиви за об-
ществените поръчки. Но 
народните представите-
ли решиха да го направят 
сега. Това създава допълни-
телно задължение за дър-
жавната администрация 
да подготви всички необ-
ходими актове.

Трябва да бъдем вирту-
ози, за да измислим начини, 
чрез които да защитим об-
ществения интерес, и най-
вече начин използването 
на публичните средства да 
е по-прозрачно и в същото 
време с по-малко разходи. 
Проведох няколко срещи с 
организации на бизнеса, 
има някои предложения, 
които са доста сурови.

Правилникът е готов 
на 80% и не ми се ще да 
оставяме на служебното 
правителство да започва 
работа по него отначало. 
Затова се стараем макси-
мално с Агенцията по об-
ществени поръчки, рабо-
тим с администрацията 
на Министерския съвет, 
за да успеем да подготвим 
проект, по който да има 
съгласуване, донастройка. 
Грубата работа трябва да 
бъде свършена до края на 
юли.

Може ли по-конкрет-

но да обясните с какви 

текстове ще се запази 

конкуренцията и как ще 

се предотврати евенту-

алната злоупотреба на 

публичните власти с ин 

хаус поръчките?

Ако постигнем това, 
трябва да ни се даде Но-
белова награда. В Бълга-
рия криминалната енергия 
е неограничена, особено 
когато става дума за об-
ществени поръчки и за 
конкуренция. Работим по 
въпроса, но е много трудно. 

Други страни имат 50 
години ин хаус възлагане и 
нямат никакви проблеми. А 
при нас, още преди да сме 
го въвели, са разработени 
схеми как да се възползва 
този или онзи. Много про-
блеми са уникални – българ-
ски. Крайно време е да се 
вземем в ръце.

Предстои транспони-

рането на новата дирек-

тива за обществените 

поръчки. Някои текстове 

от нея бяха въведени с по-

следните промени в ЗОП. 

Кои ще бъдат включени в 

новия закон за обществе-

ните поръчки?

Около 14 текста от ди-
рективата вече са транс-
понирани с приетите про-
мени в ЗОП. Ще видим как 
ще действат и това ще 
облекчи въвеждането й по-
нататък.

Транспонирането на 
евродирективите по ни-
какъв начин няма да реши 
нашите вътрешни пробле-
ми. Ако някой си представя 
един нов, много общ и рам-
ков закон – това означава 
нов хаос в обществените 
поръчки. 

Това, което работи, 
най-прозрачните механи-
зми в Европа - това сме 
въвели с последните про-
мени в ЗОП.

Факт е, че преоблада-
ващата част от органи-
те използваха последния 
ден преди влизане в сила на 
измененията, за да пуснат 
рекорден брой обществе-
ни поръчки. Това означава, 
че наистина сме сложили 
пръст в раната, че възло-
жителите смятат, че при 
новите разпоредби ще им 
е много по-трудно да про-
веждат непрозрачни и ма-
нипулирани процедури. 

Би било добре ваши-
те читатели да знаят, че 
Агенцията по обществени 
поръчки откри на своя ин-
тернет сайт нова рубрика 
„Въпроси и отговори“ по 
приложението на ЗОП.

Съвместно с Инсти-
тута по публична адми-
нистрация организирахме 
обучения на органите по 
ЗОП в цялата страна за 
това как да прилагат нови-
те разпоредби. Общо 5160 

от тях са минали курса. Ху-
бавата новина е, че след 30 
юни започна провеждането 
на процедури за възлагане 
на обществени поръчки 
по новия ред. Не е такъв 
проблем, какъвто считаха 
администрациите. Всъщ-
ност целта на промените 
в закона не е да облекча-
ваме публичните органи, а 
по-скоро бизнеса.

Влезе в сила новата 

такса за обжалване на ре-

шенията за възлагане на 

обществени поръчки. Тя 

ще бъде 2% от посочена-

та прогнозна стойност. 

Какъв очаквате да бъде 

ефектът от това?

Да, от 1 юли влезе в 
сила новата тарифа за 
обжалване на обществе-
ните поръчки. С таксата 
за първи път се въвеждат 
по-високи тавани, особе-
но при големите поръчки. 
Таксата не може да бъде 
под 850 лв. или да надхвър-
ля 15 хил. лв. За касацион-
ните производства пред 
Висшия административен 
съд тарифите са мини-
мум 375 лв. и максимум 7,5 
хил. лв. Досегашният им 
размер беше 850 лв. или 
1700 лв. в зависимост от 
случая.

Имаше доста дебати 
по тарифата. Неправи-
телствените организации 
искаха таксите да се за-
пазят. Частният сектор 
и възложителите обаче 
настояваха за максимал-
ни тавани, защото имат 
съмнения и дори преки на-
блюдения за бизнес с об-
жалване. Има фирми, които 
масово правят това – об-
жалват, изнудват... ето 
още един български фено-
мен. 

Фактите са: ако през 
2009 г. от 876 жалби по 
процедури за възлагане на 
обществени поръчки пред 
КЗК и ВАС уважените са 
450, което представлява 
51,37%  от всички, през 
2013 г. са обжалвани 15,08%  
от всички обществени по-
ръчки и от 1394 жалби са 
уважени едва 450,  т.е. 
само 27,17%. Трайната 
тенденция за нараства-
не на неоснователните 
жалби е в ущърб на възло-
жителите и на сроковете 
за усвояване на бюджетни 
средства, включително на 
предоставените от фон-
довете на ЕС.

Накрая направихме ком-
промис. Целта беше да не 
ограничим процеса на об-
жалване, да не затваряме 
конкуренцията, защото об-
ществото е чувствително 
за голяма част от поръчки-
те, има съмнения за коруп-
ция. В същото време ис-

кахме да се предпазим от 
безсмислените, в известен 
смисъл „обосновани“ финан-
сово обжалвания.

Постигнахме баланс 
– не са доволни нито 
едните, нито другите, но 
системата ще работи. 
НСОРБ ни подкрепи изцяло 
за тарифата, както и Ад-
министративният съд и 
Комисията за защита на 
конкуренцията. Надявам 
се, че това е поне минимал-
ният консенсус, който ще 
създаде условия процесът 
да работи, както е предло-
жено от парламента. Меж-
ду другото, инициативата 
за промяна в тарифата е 
на народни представители 
от Комисията по правни 
въпроси, които предложиха 
да се предприемат мерки 
за борба срещу бизнеса с 
обжалване.

Проучихме и европей-
ските прагове за тези 
процедури. В Обединеното 
кралство например те са 
50 - 60 хил. паунда.

Кога ще бъде готова 

Наредбата за обществе-

ните поръчки в сектор 

„Строителство“? Какви 

са плюсовете за фирмите 

от нейното въвеждане? 

За кои други сектори ще 

има поднормативни ак-

тове към ЗОП?

Няма да има отделна 
наредба, а това ще бъде 
част от Правилника за при-
ложение на ЗОП. Доколкото 
знам, за него има пълен кон-
сенсус между МИП и строи-
телния бранш. Текстовете 
са готови и са изпратени 
от министър Иван Данов 
към Агенцията по общест-
вени поръчки, до мен и до 
Министерството на ико-
номиката и енергетиката, 
в чийто ресор е АОП. 

По отношение на от-
делните наредби – вървим 
към развитие на мате-
рията по сектори. Както 
ви казах – за хората с ув-
реждания, за здравеопаз-
ването, за вътрешното 
възлагане, тоест ин хаус 
поръчките.

С последните измене-

ния в ЗОП възниква и един 

специфичен въпрос  – по 

отношение на външните 

експерти. Записано е, че 

за тях ще се изисква удос-

товерение за достъп до 

класифицирана информа-

ция. Дали това важи във 

всички случаи - дори кога-

то предмет на поръчката 

е например ремонтът на 

детска градина?

Не. Това важи само ко-
гато става дума за класи-
фицирани поръчки за от-
браната и сигурността. 
Отново подчертавам – в 

рубриката „Въпроси и от-
говори“ по приложение-
то на ЗОП, която отвори 
Агенцията по обществени 
поръчки, могат да бъдат 
отправяни подобни пита-
ния. Възложителите, кан-
дидатите, експертите 
– всички могат да се обръ-
щат към АОП за правилата 
за приложение на закона.

Правителството из-

плати голяма част от за-

дълженията на централ-

ната власт към бизнеса 

– повечето от тях са към 

строителния сектор. 

Как стои въпросът със 

забавените плащания на 

общините към частния 

сектор? Обмисляте ли 

механизъм генерално да 

се справите с този про-

блем?

Правителството се из-
дължи, общините харчат. 
Нямаме никаква власт над 
тях. За това трябва да 
питате самите общини. 
Те имат неверифицирани 
разходи по оперативни про-
грами, задлъжняват. Това, 
което и правителството, 
и всички политически сили 
са записали в програмите 
си, е финансова децентра-
лизация. Ето – финансова 
децентрализация.  Изпъл-
нителната власт няма 
нищо общо със задължения-
та на общините. Бизнесът 
да си търси дължимото от 
местната власт.

Новият председател 

на ЕК Жан-Клод Юнкер 

даде заявка, че в след-

ващите три години 300 

млрд. евро ще бъдат на-

сочени към растеж и зае-

тост. Реиндустриализа-

цията е все по-обсъждана 

тема в Европа. Как на 

практика тя ще се случи 

в страната ни?

Програмата за реин-
дустриализация е готова. 
Работата по нея е свърше-
на. Ще я изпратим на по-
литическите сили. Въпрос 
на избор е кой какво от нея 
иска да реализира. Цяла 
Европа върви към насърча-
ване на индустрията. Ние 
сме част от този процес, 
освен това имаме въпию-
ща нужда от развитието 
и разширяването й както 
във високотехнологичните, 
така и в другите сектори, 
в които разполагаме със 
сравнителни предимства. 
Това е бъдещето. Аз съм оп-
тимист в това отношение.

Какви са политиките 

на кабинета в икономиче-

ски план, за които би било 

добре да има приемстве-

ност и от следващите 

правителства?

Намаляването на адми-
нистративната тежест 
е нещо, което от страна 
на Министерския съвет е 
свършена работа. Остава 
парламентът да гласува 
още някои закони. Трябва 
да се приеме и Правил-
никът за приложението 

на ЗОП. Особено предвид 
предстоящите местни из-
бори следващата година. 
Прозрачност на поръчките, 
намаляване на публичните 
разходи - това е от фунда-
ментално значение.

Има много пробойни в 
публичната администра-
ция. Трябва да продължат 
дейностите в областта 
на електронните услуги. 
Открихме първите два па-
кета истински електрон-
ни услуги – в Изпълнителна 
агенция „Морска админи-
страция“ и в Българската 
агенция по безопасност на 
храните.

До април 2015 г. всич-
ки администрации трябва 
да предлагат комплексно 
административно обслуж-
ване, да си обменят инфор-
мацията по електронен 
път. Така гражданите и 
фирмите няма да разна-
сят документи, а те ще се 
споделят чрез т.нар. облак 
между съответните адми-
нистрации.

Всъщност намерихме 
кой е бил големият проблем 
с електронното управле-
ние досега. Това е свръхде-
централизацията – всеки 
е правил каквото си иска. 
С големи усилия успяхме 
да въведем централизи-
ран режим и проектите на 
министерствата и адми-
нистрациите ще минават 
през работната група за 
електронно управление. Тя 
ще преценява дали съот-
ветният проект и създа-
ваните продукти от него 
са съвместими с общата 
платформа за електрони-
зация. Иначе няма смисъл, 
само се дават пари и на-
края – нищо. Софтуерите 
на различните админи-
страции трябва да „си го-
ворят“.

Участвала сте като 

министър в правител-

ството на Стефан Со-

фиянски. Бихте ли приела 

още един служебен пост в 

следващия кабинет?

Не. Това, което разбрах 
тази година, е, че няма по-
лош вариант за един човек 
от влизането в експертно 
правителство. Зад експер-
тите не стоят политици. 
Ти си сам, с името си. Това 
е жертвоготовност, която 
по никакъв начин не се из-
купува. Освен това е вред-
но за политиката. 

В правителствата 
трябва да влизат полити-
ци, които да носят полити-
ческа отговорност. Иначе 
колкото и хубави неща да 
направиш, те употребяват 
и резултатът в личен план 
е негативен.

В България 22 години се 
хранят илюзии и аз също 
съм била част от това, че 
най-доброто за държавата 
са експертните правител-
ства. Тъкмо обратното 
е. Експертите трябва да 
влизат в партиите и да ни 
управляват политически 
правителства.
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Международна студентска асамблея се провежда 
с подкрепата на КСБ

Мартин Славчев

„Днес е време за щастие, вдъх-
новение и благодарност. Щастие от 
факта, че 550 млади архитекти, кои-
то ще изграждат образа на Европа 
през следващите 50 години, ще оза-
рят с творбите си Велико Търново. 
Вдъхновение от вълшебната симби-

оза между природата и архитектура-
та, между наследството и креатив-
ните идеи и проекти. Благодарност 
към хората, които направиха и правят 
възможно това прекрасно и вълнува-
що събитие”. Това заяви кметът на 
община Велико Търново Даниел Па-
нов по време на официалната цере-
мония по откриването на 34-тата 
европейска асамблея на студентите 
по архитектура (EASA). Събитието 
се провежда от 18 юли до 3 август 
с подкрепата на Камарата на стро-
ителите в България. Освен кметът 
на общината, официални гости на це-
ремонията бяха още председателят 
на ОП на КСБ - Велико Търново, инж. 
Любомир Шербетов, както и пред-
ставители на Камарата на архитек-
тите в България (КАБ) и Камарата 
на инженерите в инвестиционното 
проектиране (КИИП). 

Кметът Панов изрази удовлетво-
реността си от факта, че 34-тото 
издание на EASA е особено важна 
част от кандидатурата на Велико 
Търново за Европейска столица на 
културата през 2019 г.

„Градът и общността ни ви 
предлагат 7 хил. годишна история, 
уникалното културно-историческо 
наследство, архитектурата, непов-
торимата атмосфера и дух на това 
място. Очакваме вашите креативни 
проекти и визии за модерното бъдеще 
на Велико Търново“, каза в заключение 
Даниел Панов.

По-късно бъдещите архитекти на 
Европа изпълниха площад „Цар Асен I” 
и многократно аплодираха аудио-ви-
зуалния спектакъл „Звук и светлина”.

EASA (European Arch i tec ture 
Students Assembly) е платформа, коя-
то обединява студенти по архитек-

тура от всички европейски страни. 
Тя се заражда в Ливърпул през 1981 г., 
когато нашумял проблем в градската 
среда провокира група студенти да 
потърсят съдействие от европей-
ските си колеги. Всяко лято над 500 
студенти по архитектура (по равен 
брой от всички държави) се съби-
рат на различно място на Стария 

континент, за да споделят знания и 
опит, изследват развитието на ар-
хитектурните тенденции и търсят 
отговори на въпросите, които съвре-
менното общество задава на архи-
тектурата.

През 2012 г. екип от български 
студенти изготвя проект и канди-
датства за домакинство на асамбле-
ята през 2014 г.

Кандидатурата на сдружението 
с нестопанска цел „ЕАСА България” е 
формално представена на среща на 
националните координатори на EASA 
във Виена. За честта да бъде дома-
кин на събитието през тази година 
Велико Търново се състезава с Пор-
то. След два дни дискусии присъст-
ващите над 100 представители от 
44 държави с консенсус решават, че 
България за първи път ще бъде дома-
кин на EASA.

По време на EASA 2014 Велико Тър-
ново безвъзмездно осигурява наста-
няването на всички 550 участници в 
хуманитарната гимназия „Св. св. Ки-
рил и Методий”, както и зали и сгради 
за провеждане на работилници, лекции 
и изложби. Общината предоставя и 
пълна свобода за намеса в градските 
пространства.

КСБ също помага много на мла-
дите архитекти, като освен с фи-
нансиране ги подкрепя с набавянето 
на строителните материали, необ-
ходими за реализирането на техни-
те проекти. „Особено ми е приятно 
да бъда тук, сред вас, и лично да ви 
поздравя от името на Управителния 
съвет на Камарата на строители-
те в България”, каза председателят 
на ОП на КСБ - Велико Търново, инж. 
Шербетов. „Щастлив съм, че виждам 
толкова млади хора, ентусиазирани 

от прекрасната идея да проектират 
и да построят неща, които ще оста-
нат за поколенията”, добави той.  

Темата на EASA 2014 е „Symбио-
за”  на: 

✓ архитектура и природа - ясно 
изразена във Велико Търново;

✓ културите - как различни кул-
тури могат да съществуват заедно, 

да се преплитат и обогатяват, като 
всяка запазва своята идентичност;

✓историческите слоеве – как 
сгради и паметници на културата от 
различни епохи могат да съществу-
ват заедно в хармония;

✓ градската среда и архитекту-
рата, която еднакво добре обслужва 
различните поколения и спомага връз-
ката между младите и възрастните 
хора;

✓ различните изкуства – как ар-
хитектурата може да взаимодейст-
ва с живописта, театъра, музиката, 
местните занаяти и традиции.

В рамките на EASA 2014 във Велико 
Търново ще се проведат 42 работил-
ници от различно естество: изграж-
дане на трайни павилиони, интерак-
тивни инсталации в градската среда, 
малки архитектурни намеси, детски 
площадки за игра, пейки и беседки, 
градска мебел, светлинни инстала-
ции, теоретични разработки и мн. др. 
Всички работилници са избрани с меж-
дународен конкурс, в който участваха 
над 120 предложения от цял свят.

Паралелно в програмата на асам-
блеята ще се проведат 8 лекции на 
видни творци от страната и чуж-
бина в различни сфери. Те ще бъдат 
отворени за широка публика и ще 
се провеждат на обществени прос-
транства. Сред потвърдилите учас-
тие лектори са проф. д-р арх. Тодор 
Василев Кръстев от катедра „Исто-
рия и теория на архитектурата” към 
УАСГ, Ян Домс – световноизвестен 
скулптор и дизайнер от Холандия, и 
др.

Целта на Европейската асам-
блея на студентите по архитектура 
е да засили трайно връзката между 
гражданското общество и бъдещи-
те архитекти. За целта EASA дава 
практическа възможност на утреш-
ните архитекти да намерят реални 
проблеми в градската среда, да пред-
ложат свои решения и да ги реализи-
рат - нещо, което университетите не 
могат да осъществят. Придобитият 
в мултикултурна среда опит оказва 
трайно влияние върху професионално-
то развитие на младите архитекти 
и едновременно повишава заинтере-
соваността и съпричастността на 
гражданите към архитектурата в 
техния град.

Снимки авторът

Председателят на ОП на КСБ - Велико 

Търново, инж. Любомир Шербетов 

беше официален гост на церемонията



Има процедури, които могат да 
се съкратят или премахнат. 
Така ще се привлекат и повече 
инвеститори. В тази посока е и 
законодателната реформа, коя-
то предлага Камарата на стро-
ителите в България. 

 
Има ли качествени кадри в 

бранша?

Това е друг проблем, с който 
срещаме трудност, защото ня-
маме достатъчно млади квали-
фицирани служители. От опита, 
който имам във фирмата си, ние 
се затрудняваме да намерим ка-
чествени работници. Младите 
хора отиват да учат в съот-
ветните висши училища в София 
или в други градове, много малка 
част от тях се връщат, защото 
бизнесът в Плевен е в застой. 
Младежите не виждат перспек-
тива за развитие тук. 

Същевременно през лятото 
има определен процент от ра-
ботниците, които заминават 
в чужбина, когато при нас е 
активният строителен сезон. 
Тяхното възнаграждение тук е 
по-малко от това в Германия на-
пример. През есента те отново 
се връщат при нас. 

Като член на УС на КСБ как 

виждате приоритетите на ор-

ганизацията? 

Считам, че трябва да про-
дължи работата в посока пуля-
ризиране дейността на Камара-
та. Много компании гледат на 
КСБ като на организация, която 
ще им намери обекти за строи-
телство. Тя няма как да направи 
това. Камарата се занимава с 
предложения за законодателни 
промени, разкрива нередности 
и защитава правата на строи-
телите. Това е важното, което 
трябва да знаят не само нашите 
членове, но и компаниите, които 
са вписани в ЦПРС. Трябва да 
убедим колегите си, че кога-
то има браншова структура и 
колкото тя е по-масова, ефек-
тът ще бъде по-голям. Това ще 
рефлектира положително върху 
работата на сектора. 
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Инж. Марина Велкова, член на УС на КСБ:

Трябва да имаме възможност да променяме проектодоговорите, 
заложени в тръжните процедури

Свилена Гражданска

Инж. Велкова, как оценява-

те състоянието на сектора? 

Каква беше първата половина 

на 2014 г. за бранша? Наблюда-

ват ли се позитивни тенден-

ции или не?

Според мен тази година е 
малко по-слаба от предходната. 
Очаквам през 2015 г. да има по-
добрение. Отчитам, че насто-
ящата година е първата от но-
вия програмен период и още не 
са стартирали проектите по 
оперативните програми. А по-
голямата част от обема на ра-
ботата идва от обществените 
поръчки, обявени от държавата 
и общините. В частния сектор 
нещата са доста по-слаби. Биз-
несът има проблеми, които се 
отразяват сериозно на строи-
телния бранш, защото ние сме 
свързани с останалите сектори. 
Ако те се развиват добре, и ние 
ще имаме какво да изграждаме, 
тъй като те ще имат нужда от 
разрастване на производстве-
ните си бази и офисите си. В 
момента в Плевен картината е 
негативна. Фирмите се справят 
трудно.

Какви са най-честите преч-

ки, с които се сблъсквате като 

строител?

Търсят се прекалено ниски 
цени на нашите продукти, кое-
то води до необходимост от 
компромис във вида на някои ма-
териали, за да се покрият тези 
стойности. Друг проблем, с кой-
то се сблъскваме, е качество-
то на проектите. Те не винаги 
са достатъчно подробни, за да 
може по тях да се направят точ-
ни оферти за строителство. 
Ако проектът не е с пълните ха-
рактеристики на материалите, 
които възложителят би искал 
да бъдат използвани в дадения 
обект, това води до големи раз-
лики в цените на кандидатите. 
Получават се разминавания в 
предложенията на компаниите. 
Например възложителят очаква 
едно, реално фирмите са пред-
ложили друго, понеже в проекта 
не е било написано точно какво 
е нужно. Крайният резултат е, 
че по-ниската оферта печели. 
Според мен това е проблем, кой-
то трябва да бъде отстранен. 
Когато се пристъпва към офе-
риране,  характеристиките на 
материалите трябва да бъдат 
описани достатъчно подробно. 
Искам да подчертая, че не гово-
ря да се посочат марките им. 

Преди дни УС на Камарата 

на строителите в България 

препоръча да бъдат спрени 

дейностите по проекти, по 

които има забавяне на сред-

ствата. Вие имате ли подобно 

затруднение? 

Напълно съм съгласна със 
становището на Камарата. При 
нас забавянето е в много малка 
степен. То се получава, когато 
проектът е по оперативна про-
грама и от Управляващия орган 
се забавят с превеждането на 

средства към възложителя. За-
сега не ни се е налагало да прис-
тъпваме към мярката за спира-
не на строителството. Виждам, 
че това е сериозен проблем при 
колегите. 

Друга трудност, която от-
читам при обществените по-
ръчки, са договорите, които са 
заложени в тръжните докумен-
ти. Те са зададени като обра-
зец. Избраният изпълнител не 
може да предложи промени в 
контрактите или да изрази ня-
какво несъгласие. Той приема до-
говора, такъв какъвто е, или се 
отказва от обекта. В някои от 
поръчките, в които съм участ-
вала, има авансово плащане  до 
30%. Останалите средства се 
получават след въвеждане на 
обекта в експлоатация. А това 
не зависи само от строителя и 
може да се забави във времето. 
Изпълнителят трябва да финан-
сира изграждането на обекта 
със собствени средства. Нере-
довните плащания от страна на 
възложителя водят до забавяне 
на плащанията и към подизпъл-
нителите или доставчиците на 
материали, до проблеми със за-
платите на работниците, т.е. 
– получава се един омагьосан 
кръг. Това за мен е неправилно 
структуриране на договора. За 
да стане даден обект качест-
вен и в срок,  е необходимо сред-
ствата да се получават текущо 
по време на процеса на строи-
телство. 

Срещате ли дискримина-

ционни условия при търгове-

те?

Те са много деликатна тема, 
за която трябва да си юриди-
чески по-подготвен. С новите 
промени в Закона за обществе-
ните поръчки някои от пробле-
мите отпаднаха. Много е труд-
но, когато се зададе изискване 
за даден вид обект, изпълните-
лят да има реализирани подобни 
строежи. Например, ако търгът 
е за спортна зала – метална или 
стоманобетонна конструкция, 
той трябва да има поне една 

такава изградена. Но други ви-
дове здания са подобни или близ-
ки до този тип. Защо тогава е 
необходимо да има изпълнена 
досега точно спортна зала, за 
да може фирмата да участва в 
търга. Ясно е, че при такова ус-
ловие само няколко компании ще 
са сред кандидатите.

Разбирам, че са необходими 
критерии, с които участници-
те да докажат, че могат да из-

пълнят строителството, 
защото ако са прекалено 
малки, няма как да надско-
чат себе си. Но условията, 
които се поставят от въз-
ложителите, не трябва да 
са дискриминационни. 

Споменахте новите 

промени в Закона за об-

ществените поръчки. 

Част от тях вече влязоха 

в сила от 1 юли, а други ще 

станат факт на 1 октом-

ври т.г. 

Те са в положителна 
насока. Считам, че пуб-
личността при тръжните 
процедури ще се подобри. 
Тук трябва да отбележим 
намесата на Камарата на 
строителите в България, 
без нейната активна пози-
ция нещата нямаше как да 
се случат. Има обаче още 
промени, които трябва да 

се реализират.  

Как трябва да се измени ре-

гулацията в сектора?

Бюрокрацията в момента е 
огромна. Подобряване на регула-
цията означава тя да се нама-
ли. Могат да се направят още 
много неща, за да се облек чи ад-
министративната тежест. За-
почването на строителството 
е много труден и дълъг процес. 

Снимка Денис Бучел
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Председателят на 
Управителния съвет на 
Агенция „Пътна инфра-
структура“ инж. Стефан 
Чайков обсъди с кмета на 
община Бургас Димитър 
Николов възможностите 
за изнасяне на транзит-
ния трафик към Южното 
Черноморие извън града. 
На срещата двамата са 
се договорили АПИ да прех-
върли на местната власт 

стопанисването на ул. 
„Стефан Стамболов“ и ул. 
„Струга“, а общината да 
предаде за управление на 
държавната пътна адми-
нистрация улиците „Про-
фесор Якимов“ и „Крайе-
зерна“.  По този начин 
транзитното движение 
ще бъде изнесено извън 5 
жилищни квартала – „Сла-
вейков“, „Зорница“, „Братя 
Миладинови“, „Изгрев“ и 
„Възраждане“, и ще се по-
вишат безопасността и 
удобството при пътуване-
то, както и опазването на 

околната среда в област-
ния град. 

Инж. Чайков и Дими-
тър Николов са се догово-
рили през есента двете 
институции координи-
рано да кандидатстват 
за финансиране от евро-
пейските фондове за из-
граждането на 4-лентов 
път на ул. „Крайезерна“. 
„Работният проект е из-
готвен от общината и 
за изпълнението му са 
отчуждени необходимите 
имоти“, увери кметът. С 
реализирането на този 

обект и на пътен възел 
„Запад” транзитното дви-
жение на тежкотоварни и 
леки автомобили ще се 
изнесе изцяло извън цен-

тралната градска част. 
По време на срещата е 
било договорено и че след 
края на активния турис-
тически сезон ще започне 

предвиденият ремонт на 
пътя Бургас – Сарафово. 
За изпълнението му от 
бюджета на АПИ са оси-
гурени 1,2 млн. лв.

Стартира проектът за рехабилитация и ново 
строителство на 5,075 км от път III-1102 Арчар - 
Извор - Димово - Острокапци - Кладоруб - Салаш. 
Финансирането му е изцяло със средства от репу-
бликанския бюджет по Публичната инвестиционна 
програма „Растеж и устойчиво развитие на региони-
те”. Символичната първа копка на обекта направиха 
министърът на регионалното развитие Десислава 
Терзиева (в оставка), председателят на Народното 
събрание Михаил Миков и председателят на Управи-
телния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура” 
инж. Стефан Чайков.

Строителните дейности ще бъдат изпълнени от 
Сдружение „Видин 2012”, в което участват „ПСТ Хол-
динг” АД и „ПСТ Видин” ЕООД. Стойността на дого-
вора е 3 881 968,27 лв. с ДДС. Строителният надзор 
ще осъществи „Рутекс” ООД. Проектът е от голямо 
значение за област Видин, тъй като пътят ще оси-
гурява връзката с бъдещия гранично контролно-про-
пускателен пункт на българо-сръбската граница в 
близост до село Салаш и Ново Корито, Сърбия.

С изпълнението му ще бъдат възстановени и по-
добрени транспортно-експлоатационните качества 
и носимоспособността на настилката в участъка 
от км. 45 до км. 46. Ще бъдат изградени и изцяло нов 
път и съоръжения по трасето в участъка от км. 46 до 
км. 50. По този начин ще се повишат безопасността 
и удобството при пътуване по третокласния пътен 
участък.

Y TO N G  и  M u l t i p o r 
стартират кампанията 
„Задругата на майстора”, 
която ще се проведе в ре-
дица български градове, а 
началото й беше дадено 
на 24 юли едновременно 
в Пловдив и Шумен. Днес 
(25 юли) тя ще госту-
ва на Вар на, а в Смолян 
и Кърджали ще бъде съ-
ответно на 29 и 31 юли.  
Основната цел на иници-

ативата на „Ксела Бълга-
рия”, част от немската 
Xella Group, е да запознае 
професионалните стро-
ители с тънкостите на 
работата с блокчетата 
за зидария YTONG и ми-
нералните топлоизола-
ционни плочи Multipor. За 
целта специалисти от 
компанията, която през 
2014 г. отбелязва своя-
та 20-годишнина на род-

ния пазар, ще запознаят 
всички желаещи не само 
на теория с качествата 
и предимствата на ма-
териалите, но и на живо 
ще демонстрират прак-
тически как се работи 
с тях. От съществено 
значение за извършване 
на качествената работа 
е именно правилното из-
ползване на продуктите 
и тяхното коректно при-

Конкурс за изготвя-
не на дванайсет идейни 
предложения, на базата 
на които ще се изработят 
инвестиционни проекти 
за сгради, обяви община 
Плевен. Процедурата е в 
рамките на дейностите 
по „Създаване на проект-
на готовност за участие 
по Оперативна програма 
„Региони в растеж 2014 - 
2020 г.“

Прогнозната стойност 
на работното проектира-
не за дванайсетте пред-
ложения е до 451 499 лв., 
като парите ще бъдат 
осигурени по ОПРР. Пред-
виждат се основен ремонт 

на сградите и прилежащи-
те им части, преустрой-
ства на помещения и 
реконструкция на инста-
лации – електрическа, ВиК 
и ОВК, подмяна на дограма, 
въвеждане на интелигент-
ни системи за управление-
то и регулирането на по-
треблението на топлинна 
и електрическа енергия, 
топлоизолация и други 
мерки за енергийна ефек-
тивност, монтиране на 
пожароизвестителна сис-
тема, видеонаблюдение, 
изграждане на достъпна 
архитектурна среда и бла-
гоустройствени дейности 
в дворните пространства.

Право на участие в 
конкурса имат български и 
чуждестранни физически 
или юридически лица или 
техни обединения с про-
фесионална регистрация в 
съответния компетентен 
орган на архитекти в дър-
жавата, от която идват. 
Участниците трябва да 

притежават опит в про-
ектирането на обекти с 
обществено значение и да 
имат поне един реализиран 
проект, сходен по обем и 
съдържание с настоящия. 
Срокът за получаване на 
документация за подаване 
на оферти е до 16,00 часа 
на 1 септември. 

Летище София вече разполага със спе-
циална зона за пътниците в неравностой-
но положение, в която те могат да изчакат 
полета си. За момента подобно място има 
само на Терминал 2. От нововъведението 
могат да се възползват пътници с увреж-
дания и ограничена подвижност, които са 
пристигнали преди обявения час за чекира-
не или са с обработен багаж, но имат още 
време до полета. Тези, които не са заявили 
предварително необходимостта от съдей-
ствие, също могат да изчакат в нея. След 
това служител от отдел „Индивидуални 
пътнически асистенти“ на летище София 
ще ги придружи до самолета.

Агенция „Пътна инфраструктура“ обяви обществена поръчка 
за строителство и надзор на 70 км от път II-53 Ямбол – Средец. 
Проектът е по програма „Транзитни пътища V“. Срокът за пода-
ване на оферти за строителство и надзор е 4 септември 2014 г., 
а критерият за избор на изпълнител е икономически най-изгодна 
оферта. Обектът е разделен на два участъка. С изпълнението 
на проекта пътят Сливен –Ямбол ще се свърже с направлението 
Ямбол – Окоп (Елхово – Лесово), а тежкотоварният и автомобил-
ният трафик ще бъдат изнесени извън градската мрежа на Ямбол.

Срокът за изпълнение на обществената поръчка е 24 месеца. 
Индикативната стойност на строително-монтажните работи 
е 30 млн. евро без ДДС. Прогнозната цена за консултантската 
услуга е 900 хил. лв. без ДДС. С изпълнението на участъка ще 
бъде осигурена необходимата носеща способност на пътната 
конструкция, която да отговаря на автомобилното натоварване, 
а също така ще се подобрят отводняването на настилката и 
безопасността.

ложение. След завършва-
не на безплатното обу-
чение всеки участвал ще 
получи удостоверение за 
сертифициран майстор 
на YTONG и Multipor.

Това обаче не е всич-
ко, защото организато-
рите са приготвили ре-
дица изненади и награди 
за майсторите, които ще 
се включат в инициати-
вата. Те ще се надпре-
варват в игра, от която 
ще си тръгнат с награ-
ди и ще докажат кои са 

баш-майсторите в свои-
те градове. Голямата на-
града ще бъде решена в 
томбола, а победителят 
в нея ще спечели ваучер 
за пазаруване в онлайн 
магазина за специализи-
рани инструменти за ра-
бота с YTONG и Multipor 
– shop.ytong.bg. Освен 
големият приз ще има и 
много други, по-малки, 
но също толкова атрак-
тивни награди. Всички 
участ ници в събитието 
ще имат възможност да 

се възползват от специ-
ална отстъпка за покуп-
ка на материали YTONG и 
Multipor в деня на обуче-
нието.

Основната цел на съ-
битието остава всеки 
присъстващ, без значе-
ние дали е професиона-
лист или любител, да нау-
чи нови неща в областта 
на строителството, да 
усвои нови техники и да 
изяви най-доброто от 
себе си в бъдещата си 
работа.

В края на лятото започва ремонт на пътя до Сарафово
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945 са подадените сигнали 
за измами, засягащи общо 286 
млн. евро от фондовете на ЕС, 
което е по-малко от 0,2% от 
средствата на общността. За 
сравнение през 2012 г. обект на 
злоупотреби са били 315 млн. лв. 
Това е констатацията в доклада 
за 2013 г. на ЕК до Европейския 
парламент и Европейския съвет 
относно защитата на финансо-
вите интереси на ЕС и борбата 
срещу злоупотребите.

Размерът на засегнатите 
средства намалява, но се увели-
чава броят на докладваните слу-
чаи. Според ЕК това може да е 
резултат от по-строгите мерки 
за разкриването на злоупотреби-
те на по-ранен етап, което води 

до намаляване на общия размер 
на средствата, обект на изма-
ми. Също така може да се дължи 
и на по-ефективното докладване 
на нередностите от някои дър-
жави членки.

Докладът съдържа подробни 

препоръки

в кои области държавите 
членки трябва да обърнат спе-
циално внимание. ЕК смята, че 
на национално ниво следва да се 
положат по-големи усилия както 
в борбата, така и в разкриване-
то на измами. Затова една от 
препоръките е страните да пре-
разгледат системите си за кон-
трол. Отбелязва се и постигнат 
напредък в приложението на нови 
правила и политики, които ще за-
силят борбата срещу нарушени-
ята в идните години. Във връзка 

с това комисарят по въпросите 
на данъчното облагане, митниче-
ския съюз, статистиката, одита 
и борбата с измамите Алгирдас 
Шемета коментира: „През послед-
ните пет години ЕК изведе борба-
та с измамите на ново равнище. 
Представените от нас строги и 
амбициозни правила, инициативи 
и рамки ясно показват решимос-
тта ни да защитим парите на 
гражданите. Сега е време дър-
жавите членки да повишат своя 
принос. Те трябва да укрепят 
усилията си за предотвратява-
не, разкриване и преследване на 
тези, които се опитват да още-
тят бюджета на ЕС“. 

В тазгодишния доклад се 
представя и напредъкът на дър-
жавите членки при създаването 
на националните Координацион-
ни служби за борба с измамите, 
съгласно изискванията на новия 

регламент за ОЛАФ. Целта им е 
активно сътрудничество и об-
мен на информация със звеното 
в Брюксел, а оттам и по-добра 
съвместна борба със злоупотре-
бите. Документът съдържа под-
робна информация за държавите 
членки, които вече са създали 
такива служби, и призовава ос-
таналите да направят същото 
до края на годината. У нас вече 
функционира национален орган, 
който си взаимодейства с ОЛАФ 
– това е дирекция АФКОС, подчи-
нена на МВР.

Една от инициативите, пред-
приети от ЕК през 2013 г. по 
отношение на измами, засягащи 
бюджета на ЕС, е предложението 
за създаване на европейска проку-
ратура, посочва се в доклада.

Оставаме в топ 3 с 97 случая

България отбелязва успех в 
битката с измамите с еврофон-
довете. Те са по-малко спрямо 
2012 г., както и наложените ни 
санкции. Но въпреки това остава-
ме в топ 3 с 97 случая. Румъния ни 
води със 109 злоупотреби, а Ита-
лия държи първото място с 302. 

По отношение на нанесена-
та финансова вреда заемаме 
девета позиция. 97-те измами 
у нас са на обща стойност 9,4 
млн. евро, докато през 2012 г. 
са били за 30 млн. евро. Първа 
отново е Италия с 68 млн. евро, 

следвана от Румъния с 36 млн. 
евро и Гърция с над 28 млн. евро. 
Общо наложените финансови 
корекции на страната ни заради 
допуснатите нарушения за ми-
налата година възлизат на 

19 млн. евро при 30 млн. евро  

за 2012 г. 

Ирландия е единствената 
страна, която не е съобщила за 
нито една измама с еврофондове. 
България, Дания, Италия и Румъ-
ния са докладвали три четвърти 
от случаите. Причината за по-
големия брой установени измами 
у нас и в северната ни съседка е 
засиленият контрол от страна 
на националните органи, отчита 
се в доклада. Около една трета 
от нарушенията са свързани с 
фалшифициране и подправяне на 
документи.

Най-много злоупотреби в Бъл-
гария са констатирани по Програ-
мата за развитие на селските 
райони. Докладваните случаи са 
82 за близо 3 млн. евро. Още осем 
за около 5,5 млн. евро са отчете-
ни по приключилата предприсъе-
динителна земеделска програма 
САПАРД. Останалите установени 
измами са свързани със структур-
ните и Кохезионния фонд, като 
случаите са пет за общо 528 970 
евро. Две са измамите по Програ-
мата за морско дело и рибарство 
- на стойност за 477 927 лв.

ЕК е одобрила новоприетата 
Национална стратегия за раз-
витие на сектор „Обществени 
поръчки“ през 2014 - 2020 г. Това 
стана ясно от съобщение, изпра-
тено от пресслужбата на Минис-
терския съвет.

В писмо до българските власти 
ръководителите на генералните 
дирекции „Вътрешен пазар и услу-
ги“ и „Регионална и урбанистична 
политика“ на ЕК приветстват 
приетата на 9 юли стратегия, 
посочват още от пресцентъра на 
кабинета. „България е първата от 

страните със системни труднос-
ти, която предприема структу-
рирани и решителни действия за 
преодоляването на проблемите“, 
са посочили от ЕК. Те са допълнили, 
че стратегията се фокусира върху 
важните мерки, насочени към ця-
лостна реформа на сектора, и са 
оценили факта, че е съпътствана 
с план за действие, в който ясно са 
разписани сроковете и конкретни-
те институции, отговорни за ней-
ното реализиране.

Комисията е отправила пред-
ложение с цел прилагане на стра-

„Доста сме напреднали в 
преговорите си с България и 
макар че не мога да се анга-
жирам с конкретна дата, съм 
уверен, че ще подпишем Спо-
разумението за партньорство 
много скоро“. Това заяви евро-

комисарят по регионална поли-
тика Йоханес Хан. По думите 
му документът, който ще даде 
възможност на страната ни да 
започне да усвоява еврофондо-
вете от новия програмен пе-
риод 2014 - 2020 г., е на етап 

финални уточнения. Хан е номи-
ниран от Австрия за следващ 
мандат като еврокомисар и 
коментира, че ще се радва, ако 
в името на приемственост та 
продължи да отговаря за реги-
оналната политика.

Матиа Пелегрини беше номи-
ниран за началник на кабинета 
на новия европейски комисар по 
въпросите на индустрията и 
предприемачеството – итали-
анеца Фернандо Нели Ферочи. 
След получаване на одобрение 
от Европейския парламент евро-
комисарят обяви назначаването 
на първия си сътрудник.

Пелегрини е на 40 години, ро-
ден е в Рим. Досега е бил начал-
ник на отдел „Суровини, метали, 
минерали и горско стопанство“ 
в ГД „Индустрия и предприема-

чество”. 
Бил е член на кабинета на Ан-

тонио Таяни – бивш вицепрези-
дент на ЕК с ресор „Индустрия и 

предприемачество“, който бе из-
бран за зам.-председател на Ев-
ропейския парламент с най-мно-
го гласове. Пелегрини постъпва 
в ЕК през 2000 г., като първо е 
отговаря за антитръстовите 
решения в областта на сливани-
ята. Впоследствие се премест-
ва в Генералната дирекция за 
околна среда (ENV) и след това 
- в ГД „Здравеопазване и потре-
бители” (SANCO). През ноември 
м.г. е номиниран за председател 
на секцията в Брюксел на Демо-
кратическата партия.

България, 
Румъния, 
Полша, Дания 
и Гърция 
докладват 
най-много 
нарушения

„Надявам се в края на сеп-
тември средствата по първа и 
трета ос на Оперативна про-
грама „Регионално развитие“ 
да бъдат пуснати. В постоянен 
контакт сме с представители-
те на Европейската комисия и  
целта, около която се обединих-
ме, е обща – да усвоим ресурса 
по програмата навреме, като не 
допускаме нередности и имаме 
сигурна система за управление и 
контрол“. Това е казала министъ-
рът на регионалното развитие 
Десислава Терзиева (в оставка) 
след проведената поредна сре-
ща с Валтер Дефа - ген. дирек-
тор на ГД „Регионална и градска 
политика“ в ЕК, съобщиха от 
пресцентъра на Министерство-
то на регионалното развитие. 

В Брюксел Терзиева е прове-
ла отново разговори с Дефа във 
връзка с казуса с временно спре-
ните плащания по приоритетна 
ос 1 „Устойчиво и интегрирано 
градско развитие“ и приоритет-
на ос 3 „Устойчиво развитие на 
туризма“ по Оперативна програ-
ма „Регионално развитие“. Пред 
журналисти в белгийската сто-
лица тя е съобщила, че плаща-
нията към бенефициентите по 
проекти по оперативната про-
грама не са спирани.  

На срещата с Валтер Дефа 
Десислава Терзиева е предста-
вила българската позиция и 
предприетите от Управляващия 
орган действия по констатаци-
ите, визирани в писмото на ЕК 
в началото на юни. По време на 
разговора тя е подчертала, че 
България все още не е получила 

одитния доклад, така както е из-
искването, заложено в чл.91/1.а 
от Регламент 1083/2006. „Въ-
преки това вече сме подобрили 
процедурите и контрола при въз-
лагането на обществените по-
ръчки. Получих уверение от Дефа, 
че до няколко дни ще разполагаме 
с одитния доклад, за да се запоз-
наем с конкретните констата-
ции и да започне същинската 
процедура по него“, обяснила е 
Терзиева.

Тя е съобщила още, че дирек-
торът на ГД „Регионална и град-
ска политика“ я е уверил, че към 
България няма по-различно отно-
шение, отколкото към всяка дру-
га държава. 

В хода на разговора Десис-
лава Терзиева е предложила на 
Валтер Дефа следващата сед-
мица да се направи техническа 
среща с одиторите, които ще 
обучават представителите на 
УО и бенефициентите, като се 
пише точен график какви дейст-
вия ще предприеме Управляващи-
ят орган по времето на мисията 
на одитните органи, за да има 
яснота кога ще приключат про-
цедурите.

„С Европейската комисия ми-
слим в една посока и работим в 
пълно партньорство и срещата е 
показателна в това отношение. 
Мой приоритет е да възстано-
вим плащанията по програмата, 
дори и поетапно, като започнем с 
ос 3“, обобщила е Терзиева. 

Срещата й с директора на ГД 
„Регионална и градска политика“ 
Валтер Дефа е третата по ред 
с цел ускоряване на процеса на 
възстановяване на плащанията 
по програмата. 

тегията да се създаде експертна 
група от представители на ЕК и 
на българските власти, която да 
заседава поне два пъти годишно за 
обсъждане на възможни решения и 
преодоляване на евентуални труд-
ности.

Приетата Стратегия за об-
ществени поръчки е ключов до-
кумент по изпълнение на общите 
предварителни условия за ефек-
тивното усвояване на средствата 
от ЕС за новия програмен период 
2014 - 2020 г. Тя е и условие за фи-
нализиране на Споразумението за 
партньорство между страната ни 
и Европейската комисия. 
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Инж. Здравко Георгиев, 
изпълнителен директор на 
Софийската енергийна агенция:

Енергийната ефективност е основен приоритет за Столичната община

Десислава 
Бакърджиева

Енергийната ефектив-
ност в детските градини 
може да бъде подобрена 
чрез използване на слънче-
ва енергия. От една стра-
на, защото градската 
среда предполага използва-
нето на възобновяеми енер-
гийни източници (ВЕИ). От 
друга – внедряването на 
фотоволтаични съоръже-
ния в този вид обществе-
ни сгради е изключително 
целесъобразно, тъй като 
те имат голяма енергий-
на консумация през деня и 
почти нулева през нощта. 
Произведената енергия 
ще се консумира веднага и 
няма да има нужда от до-
пълнителни инвестиции за 
съхранението й. Разбира 
се, не във всяко заведение 
биха могли да се внедрят 
ВЕИ системи. Причината 
е, че е от значение харак-
терът на сградата, кон-
струкцията и площта на 
покрива, профилът на об-
щата енергийна консума-
ция през различните месе-
ци, местоположението. На 
всички критерии, важни за 
монтирането на слънчеви 
инсталации, отговарят 96 
детските градини в София 
от общо 247. Това показва 
проучване на Българска-
та академия на науките 
(БАН), направено в рамки-
те на проекта „Енергийна 
визия 2020 за градовете 
от Югоизточна Европа” 
(EnVision2020). Обследва-
нето беше представено по 
време на семинар в Хисаря, 
организиран от Столична-
та община (СО). В събити-
ето участваха общински 
съветници и районни кме-
тове от София, експерти 
от БАН и СО. В рамките 
на два дни те дискутираха 
възможностите и инова-
тивните инструменти за 
финансиране на внедрява-
не на мерки за енергийна 
ефективност чрез ВЕИ.

„Всички ние сме сви-
детели как рационалното 
използване на природните 
ресурси и устойчивото 
енергийно развитие се 
превърнаха в осъзната не-
обходимост. В отговор на 
това предизвикателство 
в последните години енер-
гийната ефективност 
(ЕЕ) е основен приоритет 
за Столичната община, 
обвързан с изпълнението 

на стратегията „Европа 
2020”. С тези думи Ирина 
Йорданова – председател 
на Постоянната комисия 
по европейските въпроси 
и връзки с гражданското 
общество към Столичния 
общински съвет, откри 
семинара. Тя подчерта, 
че участието на СО в 
EnVision2020 е поредна 
стъпка към подобрява-
нето на ЕЕ. Целта на 
проекта е да подпомогне 
създаването на политиче-
ска рамка и да предложи 
възможности за нама-
ляване на енергийното 
потребление, отчитайки 
прогнозираното му разви-
тие в случай на запазване 
на настоящите тенден-
ции, като в същото вре-
ме се поддържат и подо-
брят условията на живот. 
EnVision2020 се осъщест-
вява по Оперативна про-
грама за транснацио-
нално сътрудничество 
„Югоизточна Европа 2007 
– 2013”. Стойността на 
проекта е за близо 1,4 
млн. евро, а продължител-
ността – 24 месеца. На-
чалото на изпълнението 
му е поставено на 14 де-
кември 2012 г. Той се ре-
ализира от проектен кон-
сорциум от 10 партньори 
от седем държави, сред 
които са Фондацията за 
приложни изследвания и 
комуникации (България), 
Софийската енергийна 
агенция (България), Ре-
гионалната агенция за 
развитие на  Букурещ 
(Румъния), Институтът 

за устойчиво използване 
на енергията (Словения), 
община Солун (Гърция), 
община Фермо и община 
Потенца (Италия), общи-
на Загреб (Хърватия) и 
Хановер (Германия), който 
е асоцииран стратегиче-
ски партньор.

Резултатите от из-
вършения анализ за въз-
можностите за поставяне 
на фотоволтаични панели 
и слънчеви инсталации в 
общинските детски гра-
дини в София представи 
проф. Петко Витанов от 
БАН. Данните сочат, че 
най-много от съоръжени-
ята могат да бъдат вне-
дрени в детските градини 
в столичните райони „Лю-
лин“ и „Младост”, в които 
съответно подходящите 
сгради са 14 и 10. След тях 
се подреждат районите 
„Искър” с 9 обекта, „Сла-

тина” – 8, „Кремиковци” – 8, 
„Красно село” – 8. В райо-
ните „Сердика” и „Красна 
поляна” са регистрирани 
по 5 забавачници, а в „Ло-
зенец”, „Подуяне”, „Илин-
ден” и „Овча купел” – по 4. 
Оценките сочат, че фото-
волтаични системи могат 
да се прилагат и в „Обо-
рище” в 3 градини, „Вито-
ша” – 3, „Възраждане” – 3, 

„Нови Искър” – 2, „Средец” 
– 1, и „Банкя” – 1. Столич-
ната община ще се опита 
да намери финансиране от 
своя бюджет и от опера-
тивните програми през на-
стоящия програмен период 
2014 – 2020 г., за да подо-
бри енергийната ефек-
тивност чрез изграждане 
на слънчеви съоръжения. 
Засега само за десет дет-
ски градини е планирано да 
се осигури финансиране от 
Интегрирания план за въз-
становяване и развитие 
на СО. В него влизат ОДЗ 
179, ОДЗ 52, ОДЗ 51, ОДЗ 
21, ЦДГ 150, ЦДГ 24, ОДЗ 
54, ОДЗ 81, ОДЗ 50 и ЦДГ 
124 (нова сграда), които 
са в районите „Илинден”, 
„Оборище”, „Красна поля-
на”, „Възраждане” и „Крас-
но село”.

Експертите от БАН са 
разработили няколко ва-

рианта за реализиране на 
ВЕИ мерки в детските за-
ведения. Причината е, че в 
даденото здание е възмож-
но произведената енергия-
та да стига за половината 
от собствените нужди, 
както и да ги надхвърля с 
над 200%. Ето защо проф. 
Петко Витанов предлага 
няколко варианта. Според 
една от разработките с 

Запазването на урбанизираната територия е в 
основата на енергийно ефективното развитие на 
София. Столицата е растящ град и това е свърза-
но с увеличаване консумацията на енергия. Затова 
територията трябва да остане в сегашните си 
граници, доколкото е възможно. Другият вариант е 
разширяването й да се осъществява по енергийно 
ефективен начин – чрез изграждане на инфраструк-
тура, свързана с управление на отпадъците и во-
дата, нискоенергийно улично осветление и транс-
портно осигуряване. Инструмент в тази област е и 
залагане на по-високи стандарти за ЕЕ и използване 
на ВЕИ за нови сгради и при реновиране на същест-
вуващите. Това обаче е трудноприложимо в Бълга-
рия. Има доста практики в тази област в Западна 
Европа, където при строенето на нови квартали об-
щината изисква залагането на по-високи изисквания 
по отношение на ЕЕ.

Важна роля имат и тръжните процедури. В мо-
мента в Закона за обществените поръчки има само 
една задължителна клауза, регламентираща използ-
ването на твърде общ показател за енергийна ефек-
тивност. Трябва да има по-голям ангажимент към ЕЕ 
при изготвянето на тръжната документация.

продажбата на излишната 
енергия може да се реали-
зират до 10 хил. лв. приход 
годишно. „Независимо от 
това, дали дадено ОДЗ ще 
използва напълно произве-
деното от него, или ще го 
продава, инвестицията ще 
си струва. В дългосрочен 
план цената на ел. енер-
гията ще се увеличава и 
направените вложения за 

фотоволтаични системи 
ще се възстановят мно-
гократно”, категоричен е 
проф. Витанов.

По време на семинара 
беше направена и равно-
сметка на проектите на 
Столичната община, кои-
то са се осъществили в 
програмен периода 2007 
– 2013 г. Отчетът напра-
ви Катя Вълкова – гл. екс-
перт в Дирекция „Европей-
ски програми и проекти” 
в Столичната община. 
По думите й местната 
администрация е работи-
ла по реализацията на 99 
проекта, от които 49 са 
по оперативните програ-
ми „Регионално развитие”, 
„Транспорт” и „Околна сре-
да”. Останалите 50 са по 
общностни проекти („меки 
мерки”) на ЕС и други ини-
циативи, като Междуна-
родния фонд „Козлодуй”, 
ПУДООС и Националния до-
верителен екофонд (НДЕФ).

„Общата им стойност 
през програмния период 
2007 – 2013 г. възлиза на 3 
млрд. лв. От тях 2 млрд. лв. 
са безвъзмездна финан-
сова помощ и 1 млрд. лв. 
– собствени средства на 
Столичната община. Към 
момента 45 проекта са 
успешно завършени, 50 са в 
процес на изпълнение и 4 са 
на етап кандидатстване и 
оценка”, заяви Вълкова.

Снимки авторът

Проф. Петко Витанов от БАН, Ирина Йорданова – председател на Постоянната комисия по 

европейските въпроси и връзки с гражданското общество към СОС, и Катя Вълкова – гл. експерт  

в Дирекция „Европейски програми и проекти” в СО, представиха напредъка по проекта EnVision2020
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Свилена Гражданска

„Строителството е нещо, 
което съм правил цял живот. От 
това разбирам и ми харесва да 
изграждам“, заявява инж. Николай 
Димитров, управител на „Трафик 
холдинг“ ЕООД, обединяващ някол-
ко фирми - „Трафик проект“ ЕООД, 
„Трафик консулт“ ЕООД, „Трафик 
билд“ ЕООД, „Зебра“ ООД. Роден е 
през 1961 г. в Силистра. Майка му 
е работила в сферата на търго-
вията, а баща му в механизацията 
и автотранспорта в местно пред-
приятие. През 1976 г. Димитров е 
приет в Строителния техникум 
в Русе, който по това време е 
сред най-престижните училища. 
След това следва във ВИАС и през 
1985 г. се дипломира в специал-
ност „Пътно строителство“. 

„Само знам, че не ми се тръг-
ваше от института в София. Пет 
години са доста дълъг период. Чо-
век си създава много приятели и 
след това е трудно да се раздели 
с тях“, споделя строителят.  „То-
гава не можеше да се избира съв-
сем свободно къде да се работи 
след университета. Бях разпреде-
лен в „Пътпроект“ – Варна. Това 
беше най-голямата организация 
за пътно проектиране“, обяснява 
инж. Димитров. Така животът му 
се свързва с морския град. 

От този период е и първият 
му обект. „Груповата ни ръково-
дителка излезе по майчинство и 
аз трябваше да поема дейността 
й. Задачата бе трасе в община 
Кирково. Необходимо бе да прока-
раме път през гората“, разказва 
инженерът. „Като млад човек без 
много опит ми се наложи много-
кратно да се обаждам на моите 
ръководители във Варна, за да ис-
кам съвети за различни дейности. 
Тогава все още нямаше мобилни 
телефони и от пощата в Кирково 
беше трудно да се свържеш с мор-
ския град. Беше си истинско при-
ключение, но успявах…“, припомня 
си той. В крайна сметка обектът 
се реализира. 

Няколко години след демокра-
тичните промени инж. Димитров 
започва работа като съдружник 
в частна проектантска фирма. 
Впоследствие застава начело на 
държавно предприятие „Пътно 
поддържане Варна“ ЕООД. След 
това отново се връща в частния 
сектор. „С колегите обхващаме 
целия сегмент от инвестицион-
ния процес от проектирането до 
изграждането на обекта“, подчер-
тава инж. Димитров и отбелязва, 
че първите проекти с европейски 
средства от 1994 г. са за пътища. 
„Тогава те се приемаха от консул-
танти от ЕС. Това ни научи да бъ-
дем доста стриктни и дисципли-
нирани относно начина, по който 
да ги предаваме. В пътния бранш 
има добри проектанти“, споделя 
инж. Димитров. По думите му при 
фирми, които са работили с евро-
пейско финансиране, компромис с 
качеството няма как да се случи.

„Рехабилитация на път I – 9 
Варна – Бургас“ беше първият ни 
обект за строителен надзор. То-
гава стартираха проектите по 
„Транзитни пътища“. За първи път 
се изпълняваха договори по FIDIC, 

които са с доста сложна юридиче-
ска структура. Трябваше да се на-
учим да работим по тях и успяхме. 
Това си беше предизвикателство 
за нас“, пояснява той.

Впоследствие една от осно-
ваните от него фирми печели кон-
курс за полагане на хоризонтална 
маркировка на трасетата на една 
трета от територията на стра-
ната, т.е. за целия Източен реги-
он. „Беше необходимо дейностите 
да се извършват едновременно по 
всички пътища, т.е. трябваше да 
разполагаме със сериозен ресурс. 
Обновихме техниката, за да от-
говорим на изискванията на възло-
жителите, и се справихме“, гордо 

подчертава инж. Димитров.
На въпрос, кой е най-интерес-

ният обект, строителят казва, 
че той предстои… В момента 
инж. Димитров работи по рено-
вирането на централния градски 
площад във Варна. Там ще бъдат 
положени 20 хил. кв. м настилки, 
като по-голямата част от тях са 
от гранит и клинкер. По мнението 
му обектът е доста сложен и тру-
ден. Истинско предизвикателство 
е да се работи по него…

Той смята, че основната 

трудност в бранша 
идва от дефицита 
на инвестиционен 
интерес от страна 
на потенциалните 
възложители. „За съ-
жаление секторът 
е в криза. Вярно, че 
рецесията изчисти бранша от 
случайно попаднали фирми, но тя 
продължи прекалено дълго. Ние се 
обезкръвяваме от това, че липсва 
достатъчно работа и сме прину-
дени да намаляваме цените и да 
спрем обновяването на матери-
алната база. Имаме отдел от 5 
- 6 човека, които се занимават с 
тръжните процедури. Това увели-

чава разходите ни. Някои от фи-
нансовите гаранции за изпълнени 
обекти, които от нас от възло-
жителите изискват от нас, са за 
периоди от порядъка на 10 години. 
Това означава, че затваряш едни 
пари, които цяло десетилетие не 
можеш да ползваш. Оказва се, че 
участието в обществени поръчки 
е скъпо удоволствие“, отбелязва 
инж. Димитров и уточнява, че има 
няколко начина човек да направи 
конкурентна цена. Първият ва-
риант е, като си понижи печалба-
та, но тя не може да бъде нула, 
а вторият - да се намалят амор-
тизационните отчисления, което 
декапитализира фирмите. „Вече 
не отделяме средства за закупу-
ване на нова техника“, заявява той 
и посочва, че почти целият обо-
рот на холдинга идва от общест-
вените поръчки от държавата и 
общините. Според него в трудния 
период за българския строител 
единственият начин да се напра-
вят инвестиции е чрез оператив-
ните програми. Той отбелязва, 
че през предходни години вече 
е изпълнил проект по ОП „Конку-
рентоспособност“ за машини за 

металообработка на стойност 
около 160 хил. лв. В момента ра-
боти по още два проекта по ОПК 
и един по ПРСР. „С единия дообо-
рудваме цеха ни за производство 
на пътни знаци в Аксаково -  за 
1,8 млн. лв., а с другия  изградихме 
една от най-производителните в 
Североизточния  регион техноло-
гична линия за бетонови изделия 
в Дългопол -  инвестицията е за 
около 3 млн. лв.“ 

По ПРСР изгражда малък семе-
ен хотел на брега на язовир „Цо-
нево”, с. Аспарухово. „Трудно щяхме 
да намерим финансиране, ако не 
бяха средствата от програмите“, 
е коментарът му. 

В окото  на стихията

Варна бе сполетяна от водно 
бедствие. „По стечение на обсто-
ятелствата една от нашите фир-
ми в холдинга - „Зебра“ ООД, има 
договор за четиригодишно под-

държане на уличната инфраструк-
тура в кв. „Аспарухово“. Там сме 
изградили и база с необходимата 
техника и механизация. Ние бяхме 
сред първите, които се озовахме 
на мястото на бедствието“, раз-
казва инж. Димитров. „Заедно с нас 
бяха и други членове на ОП на КСБ 
- Варна. От тогава до сега имаме 
постоянно машини и хора, които 
да помагат“, допълва той. Според 
него структурирането на кварта-
ла също е допринесло за стихията.  

„Там има Аспарухов вал, който 
разделя плажната ивица от пар-
ка на кв. „Аспарухово“. Това е една 
прекрасна зона за отдих с вековни 
дървета, която сега възстановя-
ваме. Валът бе основното съоръ-
жение, което задържа водата и тя 
не можа да се изтече в морето. Ус-
пяхме да влезем в него с високопро-
ходим джип. Цялата му територия 
се бе превърнала в езеро. Почти 
месец чистихме кал отделно от 
другите мероприятия, които се на-
лагаха“, разказва той. По думите 
му има и други градоустройстве-
ни проблеми, които трябва да се 
решат, за да не се повтаря това 
нещастие. 

Между семейството и Хималаите

Инж. Димитров е женен. Има 
три деца. Синът му вече е част от 
холдинга, пътен инженер е и отго-
варя за строителството. Той сам 
се е насочил към бранша. По-голя-
мата му дъщеря ще е в първи клас 
тази година, а по-малката все още 

ходи на детска градина. 
„Имам толкова много ин-

тереси, че не ми остава вре-
ме за повечето от тях. През 
лятото обичам да се гмуркам. 
Любител водолаз съм от 15 го-
дини. Имам малка лодка, пълна 
с принадлежности и водолаз-
ни костюми. За съжаление все 
още не съм ходил да се гмур-
кам в чужбина, но това е една 
от мечтите ми“, споделя инж. 
Димитров. През зимата обича 
да кара ски, през лятото от-
ново е в планината - тази го-
дина през август ще е в Рила 

и Пирин, а през септември - в Хи-
малаите. Според него планинската 
верига в Азия е невероятно място. 
Там той отива за първи път преди 
година и половина. Изкачва се от-
към Тибет. Запознава се с начина 
на живот на местното население. 
Споделя, че там основният про-
блем е височината. Летището в 
Лхаса, столицата на Тибет, е на 
3600 м над морското равнище. 
„Това може да причини здравословни 
проблеми, ако човек няма предвари-
телна подготовка и не предприеме 
определени мерки. Около две седми-
ци трае аклиматизацията на орга-
низма, след което може нормално 
да се правят походи“, коментира 
инж. Димитров. Максималната 
височина, до която достига през 
2012 г., е  5800 м. „Местата, които 
посетихме, са изключително ин-
тересни. Едно от тях е планината 
Кайлаш. Там направихме обиколка, 
която местните наричат кора, с 
дължина 50 км, която обикновено 
трае три дни, но ние я взехме за 
два. Повярвайте ми - толкова ки-
лометри пеша на такава височина 
са истинско предизвикателство. 
Имаше доста сняг, маршрутът 
беше изключително тежък. Но е 
великолепно, когато успееш да 
пребориш съпротивата на физиче-
ското си тяло, което се бори с ви-
сочината и липсата на кислород…“, 
разказва пътният строител.

„През тази година организира-
ме втори подобен поход, но ще е 
от страната на Непал. Надявам 
се да достигнем до 6100 м. Обичам 
планината и това за мен е приклю-
чение“, пояснява инж. Димитров от 
Варна.  

Камарата на строителите в България обеди-
нява всички фирми с обща визия за бранша. Тук 
можем да  поставим проблемите си и да срещнем 
разбиране. Възползвал съм се от това и съм полу-
чавал подкрепа. За мен Камарата е място, където 
намираме решение на трудностите. Няма друга 
структура, която да има подобно силно и авто-
ритетно представителство. 

Инициативата на КСБ за законодателната 
реформа в сектора е изключително положителна 
и трябва да намери своята реализация. 
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Мартин Славчев

Министърът на от-
браната Ангел Найденов 
(в оставка) присъства на 
медийния ден за посеще-
ние на инженерно възпре-
пятстващото съоръже-
ние на българо-турската 
граница. На организиран 
брифинг бяха отчетени 
изпълнените задачи до мо-
мента. Представителите 
на медиите имаха възмож-
ност да разгледат изгра-
деното съоръжение. Над 
7,5 млн. лв. е стойността 
на доставените матери-
али за оградата. Тя беше 
окончателно завършена 
на 20 юли, а на следващия 
ден бе предадена на Ми-
нистерството на отбра-
ната. 

Нашето пътуване 

започна в  ранната 
утрин – точно в 7:00 ч. 
военният автобус, пълен 
с журналисти, потегли 
от София към границата 
с Турция. Още от само-
то начало стана ясно, че 
оградата представлява 
голям интерес не само за 
българските медии, но и за 
чуждестранните ни коле-
ги. Репортери, фотографи 
и оператори от Германия 
и Италия също бяха в спи-
съка на отразяващите съ-
битието. 

Пет часа и полови-
на по-късно вече бяхме в 
Голям Дервент. Много-
бройните военнослуже-
щи и журналисти видимо 
предизвикаха оживление 
в малкото селце. Поради 
калния терен около грани-
цата – резултат от обил-
ните валежи през послед-
ните дни, на всички беше 
раздадена специална еки-
пировка, която да запази 
чисти и здрави дрехите и 
обувките. След кратка па-
уза, в която се изчакваше 
да пристигне хеликопте-
рът, превозващ министъ-

ра на отбраната, всички 
бяхме качени на джипове и 
камиони и закарани на мяс-
тото на събитието. Там, 
в специално пригодени за 
случая военни палатки, се 
състоя организираната 
пресконференция, послед-
вана от кратка разходка 
около самата ограда. 

Операцията по ней-
ното изграждане започва 
на 24 октомври 2013 г. и 
е проведена на два етапа. 

Първият 

се състои от подоб-
ряване проходимостта 
на черните пътища в ра-
йона. Участие са взели 60 
военнослужещи от Сухо-
пътни войски с 35 единици 
специализирана техника, 
както и екипи на Гранична 
полиция, ВМА и служба „Во-
енна полиция”. Изпълнени 
са задачи по подобряване, 
разширяване, укрепване, 
корекция и отводняване на 
107 км пътища. Изградени 
са 20 водоснабдяващи кла-
денеца и 50 м отводнител-
ни канавки. 

Вторият 

етап започва на 20 яну-
ари 2014 г. и представлява  
същинското изграждане на 

защитното съоръжение по 
границата. Заради лошото 
време военните са пре-
късвали работа за общо 
15 дни. Всички СМР са 
извършени при стриктно 
спазване изискванията на 

утвърдения инвестицио-
нен проект. „За сравнение 
– 10 км защитна ограда в 
Гърция в равна местност 
по течението на Марица е 
монтирана за 9 месеца при 
цена малко над 9 млн. лв. 
Тук всички довършителни 
работи и монтаж на 30 км 
защитно съоръжение от-
неха 5 месеца, общата 
стойност на оградата е 
малко над 7,5 млн. лв. От-
делно 1,5 млн. лв. разходи 
за издръжката, за гориво, 
амортизация на техни-
ката остават за смет-
ка на Министерството 
на отбраната”, отбеляза 

Найденов. За поддръжката 
на съоръжението ще се 
грижи Гранична полиция. 
Приемателната комисия 
за него ще се събере през 
тази седмица, а поетапно 
до края на месеца ще се 
изтеглят инженерните 
части и специализираната 
техника.

Министерството на 

вътрешните работи 

ще реши докога ще 
останат полицейските 
патрули край граница-
та. „Строителството 
на оградата беше пре-
дизвикателство и заради 

самия проект, и заради 
трудните условия”, каза 
още Найденов и допълни, 
че военнослужещите от 
Българската армия са 
работили при максимално 
натоварване и с чест са 
изпълнили поставената 
задача. Той заяви, че нито 
една друга структура не 
би се справила с постро-
яването на съоръжение-
то при тези условия и на 
тази цена. „Изпълнихме 
задължението си и мисля, 
че това, което виждаме, 
е достатъчно впечатля-
ващо”, каза министърът 
на отбраната. 

В заключение той бла-
годари на всички военно-
служещи и цивилни служи-
тели, които са участвали  
в реализирането на про-
екта, за професионализма 
и изключително бързите 
темпове на работа.

В миналото 

територията на село 
Голям Дервент се е нами-
рала на важен търговски 
път в рамките на Осман-
ската империя. Именно 
оттам са минавали тър-
говските кервани към 
Азия. След Освобождение-
то селото е сравнително 

голямо. С течение на вре-
мето обаче населението 
намалява и днес то се 
състои предимно от въз-
растни хора. Много от къ-
щите, както и местното 
училище пустеят. 

Една от легендите 

за основаването на 
селото е свързана с ис-
торията на принцеса, во-
дена за жена на османски 
владетел. Минавайки през 
стария римски път, тя 
заварила пресните следи 
от битка. Огорчена от 
болката и мъката на живи 
и ранени, тя побила камък 
на мястото и повелила да 
се основе селище, където 
хората да живеят в мир и 
щастие. 

След толкова много 
вложени сили и средства 
за изграждането на тази 
ограда, дано думите на  
принцесата да се окажат 
пророчески и хората на 
външната граница на ЕС 
наистина да имат така 
нужното спокойствие. 

Снимки авторът



15СТРОИТЕЛРЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕпетък, 25 юли 2014

Средствата 
на общината са 
блокирани

Страницата 
подготви 
Елица Илчева

Община Белица е на ко-
съм от фалит заради бло-
кирани сметки в КТБ, съоб-
щи кметът Ибрахим Палев. 

Според него най-сери-
озно е положението с 11 
европейски проекта, чия-
то реализация не може да 
започне, защото няма как 
да бъдат платени авансо-
вите суми на фирмите из-
пълнители.

„Става въпрос за 9 
млн. лв., които нямаме, тъй 

Близо 7 млн. лв. ще инвестира община Варна в ос-
ветлението на града. Това става ясно от финансо-
вите параметри на две обявени от местната власт 
обществени поръчки. 5 млн. лв. са предвидени за ре-
монтно-възстановителни дейности и техническа под-
дръжка на лампи по улиците, парковете, пешеходните 
зони и подлезите. Планирани са ремонти на стълбове-
те за улично осветление, подмяна на кабели и други. 1,6 
млн. лв. пък ще отидат за ремонт, поддръжка и изграж-
дане на ново ефектно осветление и озвучаване на раз-
лични обекти в морската столица. Сред включените в 
списъка са паметниците на бул. „Осми приморски полк” 
и площад „Съединение”, паметник „Икар”, часовниците 
на жп гарата и централния площад, Катедралата, сгра-
дата на община Варна, на Окръжния съд, на театъра, на 
Държавния архив, Военноморският музей, Алпинеумът, 
Алеята на влюбените, фонтанът пред Морското ка-
зино, Аспаруховият мост, Вълноломът и Аладжа мана-
стир. Фирмата, която ще направи по-цветна морската 
столица, ще отговаря и за демонтажа и монтажа на ко-
ледната украса, като може да предложи и нови елемен-
ти. Предвидени са тригодишни договори. Има изискване 
изпълнителите да обезпечат 12-часово дежурство в 
празничните и почивни дни, както и редовен обход на 
обектите с ефектно осветление.

Реализираните стро-
ителни проекти са ак-
центът в едногодишния 
отчет на областния упра-
вител на Видин инж. Кръс-
тьо Спасов. Той посочи, 
че от всички 14 проекта 
на общини, финансирани 
по Публичната инвести-
ционна програма „Растеж 
и устойчиво развитие на 
регионите”, все още не е 
започнало изпълнението 
само на два - на общини-
те Ружинци и Видин. В об-
ластния център се бави 
ремонтът на надлеза над 
жп линията на бул. „Панония”. За ре-
конструкцията е осигурен пълният 
размер на необходимата инвести-
ция от 2,7 млн. лв. Реализацията й 
обаче не може да започне заради 
отменен избор на изпълнител от 
Комисията за защита на конкурен-
цията. Поради обжалване се забавя 
и инвестицията за 1 млн. лв. в ре-
хабилитацията на 4 км път до с. 
Гюргич в община Ружинци.      

На 19 юли бе направена първа 
копка на новия път от с. Салаш до 
границата със Сърбия. Обектът 

е за 2,9 млн. лв. Очаква се цели-
ят 5-километров участък да бъде 
завършен през ноември 2014 г. С 
изграждането му ще се осигури 
транспортната връзка с бъдещия 
ГКПП в района.

„В малките населени места се 
инвестират още над 13 млн. лв. за 
рехабилитация на пътища, водни 
съоръжения, училищни сгради, кул-
турни и социални центрове и др. 
Това стана възможно с държавното 
финансиране на проекти с местно 
значение“, подчертава в отчета си 
областният управител. 

Други над 7 млн. лв. ще 
бъдат вложени в три обек-
та на територията на 
област Видин. На 30 юни 
е обявена обществена по-
ръчка за рехабилитация-
та и реконструкцията на 
8,59 км от второкласния 
път Видин – Брегово. Про-
гнозната стойност е над 
4,5 млн. лв., а срокът за из-
пълнение - 60 дни. 

Над 800 хил .  лв.  ще 
струва изработването на 
инвестиционни проекти 
и осъществяване на ав-
торски надзор по време на 

строителството на участъци от 
двата основни пътя през Кула и 
Брегово до сръбската граница. От-
сечките, които ще се проектират, 
са с дължина 59 км. Възложител и 
на двата проекта е Агенция „Пътна 
инфраструктура”.

Третият обект е на стойност 
близо 2 млн. лв. Те са предназначе-
ни за основен ремонт на сграда за 
нуждите на Административен съд 
– Видин. Обществената поръчка 
е обявена от Министерството на 
правосъдието. 

Община Плевен е подписала договор с фирма 
„Инж строй“ ЕООД за възстановяването на пътен 
мост над река Вит, известен като Стария мост, 
и на пешеходен мост на р. Чернелка при с. Търнене.

Общата стойност на двата обекта е 537 203 лв. 
с ДДС. От тях 9294 лв. са предназначени за укрепване 
моста на р. Чернелка и са предоставени изцяло от Меж-
дуведомствената комисия за възстановяване и подпома-
гане към Министерския съвет. Комисията предостави 
за ремонта на Стария мост при село Ясен 268 600 лв., 
а предвид аварийното състояние на съоръжението и не-
обходимостта от неотложни действия Агенцията по 
обществени поръчки излезе със становище, че строи-
телните работи трябва да бъдат възложени директно 
без провеждане на съответната процедура по Закона за 
обществените поръчки. Останалата сума ще бъде оси-
гурена от бюджета на община Плевен. Срокът за изпъл-
нение на двата обекта е 120 дни, считано от открива-
нето на строителната площадка, за което работниците 
от „Инжстрой“ извършват подготовка.

648 имота с обща площ от 
905 дка попадат в подробния ус-
тройствен план за елементите на 
техническата инфраструктура за 
изграждане на междусистемната 
газова връзка Гърция – България. 
Съгласуването на плана не бе одо-
брено на заседание на  общински 
съвет, защото само 30% от тези 
имоти са собственост на държа-
вата, общината и публични органи-
зации. В законно установения срок 
са постъпили 36 възражения, 18 от 
които са против трасето да зася-
га имотите им, 15 искат обезще-
тението да бъде по пазарни цени, 1 
иска намалена сервитутна зона  и 
2 - замяна на засегнатите им имо-
ти с общински.

На територията на община-
та проектът обхваща терени от 
землищата на 16 села и Кърджали. 
Трасето е с дължина 31,378 км, с 
начало от българска страна в бли-
зост до прохода Маказа. Проек-
тът създава траен устройствен 

статут на елементи от техниче-
ската инфраструктура – преносен 
газопровод, който ще свърже на-
ционалната преносна газопровод-
на система на Гърция в близост 
до град Комотини с националната 
преносна газопроводна система 
на България при с. Загоре, южно от 
Стара Загора. Разработката об-
хваща терени извън границите на 
урбанизираните територии на три 

области  - Кърджа-
ли, Хасково и Стара 
Загора. Определена 
е  контактна гру-
па, която да прове-
де среща с ресор-

ния министър на регионалното 
развитие и обсъди подадените 
36 възражения и възможността 
в максимална степен да бъдат 
удовлетворени исканията на за-
сегнатите собственици. Планът 
ще бъде съгласуван и с Агенция 
„Пътна инфраструктура“, за да се 
отчете окончателният вариант на 
трасето на околовръстния път на 
Кърджали.

Обновяването на училището  

в село Краище е един от успешно 

реализираните европроекти

като общината ни е малка и 
почти без собствени прихо-
ди. Сега рискуваме да изгубим 
и самите проекти, а по тях 
очакваме да се разкрият бли-
зо 1000 работни места. Дано 
това не се случи. Ако срокът 
за отваряне на КТБ се удъл-
жи още, ще натрупаме много 
задължения, защото всички 
средства на общината са в 
този трезор“, заяви Палев. 
Сред най-мащабните проекти 
са ремонт на пътя към Парка 
за танцуващи мечки, който е 

в окаяно състояние и рехаби-
литацията се чака вече десет 
години. Застрашен е и проект 
за изграждане на подземна 
инфраструктура в селата от 
общината.

Кметът е притеснен, че 
скоро няма да може да наме-
ри пари за осигуряване дори 
на храна в детските градини 
и социалния патронаж. Очак-
ва проблем и с плащането на 
работниците по временната 
заетост. Това е най-бедната 
община в Пиринско, там без-
работицата надхвърля 60% и 
по-голяма част от хората раз-
читат на програмите за вре-
менна заетост.

Общинските 

съветници са избрали 

контактна група, 

която да работи за 

ускоряване на процеса 

с отчуждителните 

процедури 
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Десислава 
Бакърджиева

Новата сграда на 84 
ОУ „Васил Левски” в с. 
Герман, район „Панчаре-
во“, е изпълнена на етап 
груб строеж. Приключва 
изграждането на скат-
ния покрив. Започнали са и 
част от довършителните 
работи. Измазват се сте-
ни и тавани и се изпълнява 
вертикалната планировка. 
Това установи проверка на 
кмета на София Йорданка 
Фандъкова. 

Строителството на 
училището е започна-
ло през декември 2013 г. 

Сградата на 84 ОУ „Васил 
Левски” е проектирана за 
120 деца. Тя се състои от 
основен двуетажен учеб-
но-административен кор-
пус и спортна зала, обо-
собена в отделно ниско 
едноетажно тяло. На пар-
тера ще има две класни 
стаи, а на второто ниво 
ще са седем. Учебното за-
ведение ще разполага и с 
всички необходими соци-
ално-образователни поме-
щения като библиотека, 
ученически стол, бюфет, 
лекарски кабинет и т.н. 
Предвижда се отопление-
то на комплекса да бъде с 
термопомпена система. 

Инвестицията възлиза на 
3,4 млн. лв. Изпълнител на 
обекта е „Булстройгруп” 
ЕООД.

„Предстои изграждане-
то на физкултурния салон. 
Подходът за него и топ-

лата връзка са готови. 
Сградата ще бъде обо-
рудвана и ще може да от-
вори врати за следващата 
учебна 2015/2016 година”, 
заяви Фандъкова.

К метъ т  н а  С о ф и я 

разгледа и новоизграде-
ната Целодневна детска 
градина №180, която се 
намира до 84 ОУ „Васил 
Левски”. Сградата е го-
това и обзаведена. На 1 
септември тя ще приеме 
пет групи деца, едната 
от които ще е яслена. 
Градината също се ото-
плява с термопомпена 
система. Строителство-
то на обекта е възлязло 
на 2,3 млн. лв. През ав-
густ ще бъде направена 
и пътна връзка към него.

Фандъкова подчерта, 
че през последните го-
дини в район Панчарево 

са изградени пет детски 
градини и тази в Герман е 
шестата. В момента на 
територията на Столич-
ната община се строят 
7 ОДЗ-та, а 58 градини и 
училища се ремонтират.

„Инвестициите в об-
разователната инфра-
структура за 2014 г. ще 
възлязат на близо 50 
млн. лв. Това са 40% от 
собствените приходи на 
общината. През следваща-
та година сме планирали 
разширението на Френс-
ката и на Първа английска 
езикова гимназия”, допълни 
Йорданка Фандъкова.

Кметът на Русе Пламен Стоилов инспектира стро-
ителството на новите детски градини, както и рабо-
тата по Природонаучния музей, съобщиха от пресцен-
търа на местната власт. 

Очаква се трите сгради в кварталите „Дружба” и 
„Чародейка”, както и филиалът на детска градина „Ра-
дост”, който се намира зад Регионалната библиотека, 
да бъдат готови съвсем скоро и още тази есен да при-
емат малчугани. В „Светилник” в квартал „Чародейка” 
ще се предлагат и интегрирани услуги за деца и роди-
тели, здравна консултация за най-малките - до 7 годи-
ни, както и социални услуги за деца и семейства в риск.

През септември се очаква да отвори и първият 
етаж на Природонаучния музей. Там ще бъдат изложе-
ни сбирката от вкаменелости „Бозайници на 6 милиона 
години” и блатна екосистема с препарирани птици и 
обитатели на крайбрежието на Дунав.

Община Троян започва реализацията на девет 
проекта, финансирани по програмата „Лидер“ чрез 
местната инициативна група Троян - Априлци. Те са 
на стойност  над 1,200 млн. лв. По два от тях ще се 
възстановява гората край с. Калейца и Старо село. 
Други два са свързани с изграждането на кътове за 
отдих и площадки за игра на децата в селата Балканец 
и Дебнево. 

В Троян  ще бъдат направени две детски площадки. 
Предвидено е и обновяване на  туристическата инфра-
структура - подмяна на пейките на площада, изгражда-
не на информационен кът и реконструкция на една от 
улиците в града, както и на две сгради в централната 
част. Реализацията на проектите трябва да приключи 
до края на годината.

Община Асеновград обяви обществена поръчка 
за ремонт на захранващи водопроводи за селата Го-
рнослав и Червен. Те осигуряват с вода селата Гор-
нослав, Червен, Стоево, Долнослав, Леново и Искра. 

Основен предмет на проекта е реконструкция-
та на съществуващите водопроводи в участъка от 
водоизточника - каптажа „Свети Георги“, до начало-
то на регулацията на с. Червен - съществуващата 
обща водомерна шахта. Срокът за изпълнение е кра-
ят на 2014 г., а прогнозната стойност е 1,05 млн. лв. 
без ДДС. Участниците трябва да докажат собствен 
финансов ресурс в размер на 500 хил. лв. и да са из-
пълнили поне 5000 м тръбопроводи за последните 5 
години. Оферти се набират до 18 август.

Страницата подготви Елица Илчева

Първият етап на ремонт на вълно-
лома на пристанище Варна е една от 
дейностите, заложени в тазгодишната 
инвестиционна програма на Територи-
ално поделение „Пристанище Варна“ към 
ДП „Пристанищна инфраструктура“. Този 
участък не е обновяван от 1999 г. През 
2008 г. са извършени ремонтни дейности 
от Морската гара до фара. Стойността 
на строителството сега е 1,2 млн. лв. 

В ход е обществената поръчка за ин-
женеринг.

В Сливен започна 
работа по проекта 
„Зелени, достъпни и 
активни пешеходни 
зони“. Проектът, чи-
ято първа копка бе 
направена на 22 юли, 
включва създаване 
на нови зелени пло-
щи, детски площад-
ки, рехабилитация 
на пешеходни алеи и 
тротоари, изграждане на велосипедни алеи, реконструкция на улични 
мрежи. Ще бъдат възстановени стари фонтани и направени нови. Ще 
се изгради енергоспестяващо осветление и създаде среда, достъпна 
за хора с увреждания.

В ремонта са включени територията на пл. „Хаджи Димитър“, 
площадното пространство пред сградата на община Сливен до пл. 
„Добри Желязков“ и от него до кръстовището „Розова градина“.

Строителството ще се осъществи от консорциума „Център - 
Сливен“, включващ местните строителни фирми „Монолит“ и „Бил-
динг-ТД“. Проектът е на стойност 4 992 081 лв., в които общината 
се включва с 249 604 лв. Срокът за изпълнение е 165 дни.

115 587 м обновена водопро-
водна и 21 439 м новопостроена 
канализационна мрежа са част от 
резултатите за първите 18 месе-
ца работа по проекта „Изгражда-
не, реконструкция и модернизация 
на канализационна мрежа, ПСОВ и 
водопроводна мрежа в Свиленград“. 
Напредъкът беше представен на 
пресконференция от ръководителя 
на проекта Светлана Динкова.

Изцяло завършена е рекон-
струкцията на ВиК мрежата в кв. 
„Изгрев”. Старите бетонови тръ-
би са подменени с полипропилено-
ви. Положени са 806 м нови водо-
проводни и 2172 м канализационни 
тръби. Изградени са събирателни 
сградни клонове и канализационни 
отклонения на жилищните блокове, 
ревизионни и дъждоприемни шахти. 
Възстановeна е настилката на 
пътните платна.

Завършена е и реконструкция-
та на водопроводната мрежа в кв. 
„Гебран“. С безизкопна технология 
са поставени водопроводи с обща 
дължина 2921 м. Построени са 
сградни отклонения до всеки дом, 
спирателни кранове и пожарни хи-
дранти. Канализационната мрежа 
в кв. „Гебран“ се изпълнява съглас-
но линейния график на дейностите.  

Също на 100% е 
извършена ре-
конструкцията 
на водопровода 
в кв. „Кап. Петко 
войвода“. По из-
граждането на 
канализационна 
мрежа в него се 
отчита изпъл-
нение на 82% от 
дейностите. По-
ложени са общо 
16 322 м тръби 
със сградни ка-
нални отклоне-
ния, улични оттоци и ревизионни 
шахти.

Приключва изпълнението на ка-
нализационен колектор от кв. „Кап. 
Петко войвода“ до кв. „Гебран“. 
Изградени са 486 м тласкател и 
2088 м канал. Изпълнени са стро-
ително-монтажните работи на 
канална помпена станция (КПС) за 
дъждовни и битови води на десния 
бряг на р. Марица и реконструкция-
та на КПС „Ляв бряг”.

Най-големият обект е пречис-
твателната станция за отпадни 
води. Вече са изградени три SBR 
блок съоръжения от нея. Завър-
шена е обслужващата сграда, в 

която са обзаведени офис и лабо-
ратория.

По довеждащата инфраструкту-
ра на ПСОВ се изгражда колектор 
по десния бряг на р. Марица с дъл-
жина 606 м и водопровод 225 м. 

Усвоени са 1/3 от средствата 
по проекта – 14 142 000 лв. Въпреки 
спрените плащания по ОПОС няма 
прекратяване на строителните 
работи и засега се изпълняват съг-
ласно заложения график. Проектът 
трябва да приключи през май 2015 г. 
Той се осъществява от община 
Свиленград с финансова подкрепа 
по ОП „Околна среда“. Oбщата му 
стойност е 48 132 968,14 лв.

Учебното заведение отваря врати догодина

Снимки авторът



Страниците подготвиха 
Мартин Славчев и Мирослав Еленков

Инж. Янев, какво е състоянието на сектор 

„Строителство“ в Пазарджик?

Въпреки трудностите, предизвикани от кри-
зисното състояние на икономиката на страна-
та, строителният бизнес в областта за послед-
ните две години е със стабилизиран обем. Добре 
е, че през настоящата 2014 г. с настъпването на 
строителния сезон се почувства липсата на ква-
лифицирани работници. Това означава, че явно се 
очаква ръст в обема на продукцията. Той обаче 
ще доведе и до освобождаване на съществуващия 
от години натиск в цените на строителните 
материали. Или накратко, очаква се повишение 
на цените на строителните услуги, предизви-
кано от необходимостта от по-високо запла-
щане на дефицитните кадри, по-високите цени 
на материалите и нарастващите изисквания на 
възложителите за качествена и срочна работа. 
В този момент 
особено важни 
за нас са създа-
ването и задър-
жането на спе-
циалистите.

Колко фир-

ми членуват в ОП на КСБ – Пазарджик, и колко 

са регистрираните в ЦПРС? 

От вписаните в регистъра 101 строителни 
фирми членове на ОП на КСБ – Пазардник, са 44.

Какви са основните дейности, които из-

вършвате в момента? 
В работата на Областния съвет на предста-

вителството на КСБ в Пазарджик основна роля 
играе програмният бюджет, приет в началото 
на 2014 г. Той очертава целите на Областното 
представителство и мероприятията, които то 
ще проведе през годината. Ключово за нас е об-
съждането на законите, регламентиращи стро-
ителната дейност, отношенията с контролните 
органи, както и с потребителите на нашите ус-
луги – възложителите.

Как си взаимодействате с местните вла-

сти? 

Отношенията ни са повлияни от взаимно ува-
жение и съобразяване със законите на страната. 
При работата ни с ръководствата на общини-
те сме им предоставили специалисти за консул-

тации и участие в експертните съвети. Не са 
редки и случаите на писмени сигнали от страна 
на ОП на КСБ – Пазарджик, за допуснати явни 
грешки по обявени обществени поръчки, които 
своевременно са били коригирани.

С какви проблеми се сблъскват местните 

фирми? 

Проблемите са следните:
– Крайно бавен и скъп процес по издаване на 

разрешение за строеж. 
– Лошо качество на проектите за строи-

телство, включително липса на елементарни 
признаци, характеризиращи техническия проект.

– Наличие на голям брой нерегламентирани 
субекти на пазара на строителната продукция, 
които изкривяват бизнес средата с предоста-
вената им възможност да си спестяват дори и 
елементарното плащане на данъци.

– Елиминиране на достъпа до обществени 
поръчки за малките строителни фирми, които 

все още разчитат на тях, 
и обричането им в ролята 
на подизпълнители, чака-
щи заплащането си с ме-
сеци.

– Невъзможност за 
работа на средните и го-
лемите фирми – изпълни-

тели на обществени поръчки, финансирани от 
общините и държавата, поради прехвърлянето 
тежестта на кредитирането върху тях. Това 
става с изисквания за кредитен ресурс в тръж-
ните процедури, за отлагане на плащанията до 
една година, за работата без аванс и други не-
понятни за нормалния строителен пазар изиск-
вания.

– Липса на квалифицирани строителни спе-
циалисти, застаряване на наличните работни-
ци и лоша организация по създаването на нови 
кадри.

– Наличие на сложна и многообемна норма-
тивна база по отношение Закона за здравослов-
ни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ). Отделят 
се излишни разходи за поддържане на система за 
безопасни условия на труд като OXAS 18001:2007, 
изискуема при обществени поръчки.

Според вас как могат да бъдат решени 

тези проблеми?

Като държавата и администрацията започ-

ОБЛАСТНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА КАМАРАТА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
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Иван Делчев, управител  
на „Еко – Хидро 90” ООД:  
Ин хаус поръчките са приложими 
в други сектори, но не и в 
строителството  стр. 18

Инж. Георги Гюрджеклиев, управител 
на „Артстрой инвест” ЕООД:  
Не участваме в обществени 
поръчки, изцяло разчитаме на 
частния сектор  стр. 19

Инж. Петко Крондев, управител  
на „Водно стопанство” ООД:  
Без професионална компетентност 
на работниците и без оборудване не 
можеш да се задържиш на пазара  
  стр. 19

Инж. Стоимен Ганчев,  
управител на „Марица строй” ООД:  
Изискванията в търговете са 
непосилни за малките фирми  
  стр. 19

Инж. Иван Прасков, председател на Клуба 
на строителите ветерани в Пазарджик:  
Планираме посещения на големите 
обекти в страната  стр. 19

Иван Йорданов, областен управител 
на Пазарджик: 
Само по ПИП имаме утвърдени за 
финансиране 22 предложения 
за близо 12 млн. лв.  стр. 20

Най-големите проекти на 
Пазарджик  стр. 21

Васил Гюлеметов,  
кмет на община Брацигово:  
През новия програмен период ще 
работим за развитие на туризма
  стр. 22

Иван Евстатиев, кмет на община Стрелча:  
Амбицията ни е да превърнем 
общината в привлекателна 
дестинация  стр. 23

Никола Белишки, кмет на община Панагюрище:  
Изпълняваме проекти  
за над 100 млн. лв.  стр. 23

Инж. Евтим Янев, председател на ОП на КСБ – Пазарджик:

Особено важни са създаването  
и запазването на специалистите

Ключово за нас е обсъждането 
на законите, регламентиращи 

строителната дейност
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нат да работят за тези, 
които им плащат запла-
тите – данъкоплатците. 
Разбирам, че това е труд-
но постижимо днес, но без 
него бъдещето ни е обре-
чено.

Какво е вашето мне-

ние за промените в За-

кона за обществените 

поръчки (ЗОП) и Закона 

за устройство на тери-

торията (ЗУТ)? 

Това са едни от зако-
ните, които са променяни 
най-много. От направе-
ното досега реалният 
ефект е много малък. Ако 
говорим например за про-
мяната в тарифата за 
обжалване на 2% от стой-
ността на обществената 
поръчка, то това е типи-
чен пример за спазване 
принципа на Сталин има 
жалба – има проблем, няма 
жалба – няма проблем. По 
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1. Крайно бавен и скъп процес по издаване на 

разрешение за строеж

2. Лошо качество на проектите за строи-

телство

3. Наличие на голям брой нерегламентирани 

субекти на пазара на строителната про-

дукция

4. Елиминиране на достъпа до обществени 

поръчки за малките строителни фирми

5. Невъзможност за работа на средните и 

големите фирми, изпълнители на общест-

вени поръчки, финансирани от общините 

и държавата поради прехвърлянето на те-

жестта на кредитирането върху тях

6. Липса на квалифицирани строителни спе-

циалисти, застаряване на наличните слу-

жители и лоша работа по създаването на 

нови кадри

7. Наличие на сложна и многообемна норма-

тивна база 

Иван Делчев, управител на „Еко – Хидро 90” ООД:

Седалището на фир-
мата е в Пазарджик. Ос-
новно се занимаваме със 
строителство на инфра-
структурни обекти, ВиК 
съоръжения, поддържане 
на общинската и републи-
канската пътна мрежа. 
Отделно инвестираме 
в селското стопанство 
и добива на инертни ма-
териали. Притежаваме 
собствена асфалтова 
база, бетонен възел и вся-
каква специализирана тех-
ника за асфалтополагане, 
за поддържане на пътища, 
в т.ч. и зимно. Участва-
ме в търгове постоянно. 
Първият проблем, с който 
се сблъскваме, е обжал-
ването на процедурите. 
Имало е случаи, в които 
една процедура се оспорва 
с години, което утежнява 
целия процес на работа. 
Вторият проблем е тро-
мавата администрация, 

най-вече централната и 
по-конкретно институци-
ите, които се занимават 
с европейските фондове. 
Има много проблеми със 
съгласуването на проце-
дурите по ЗОП и най-вече 
с Държавен фонд „Земеде-
лие”. 

От друга страна лип-
сата на квалифицирани 
кадри затруднява работ-
ния процес. В момента се 
сблъсквам с този проблем. 
Търся строителни инже-
нери и не мога да намеря 
подходящи служители. За-
това планираме да започ-
нем обучение на кадри. Ще 
търсим млади хора, които 
имат амбиция да се разви-
ват. По този начин целим 
създаването на специали-
сти, които ще използваме 
дълго време. 

Проектирането също 
представлява пречка. Над 
90% от проектите са не-

точни. Всяка община бър-
за да подаде предложени-
ята си по някоя програма 
за финансиране и те се 
правят на конвейер. Бук-
вално за дни. След това 
излизат наяве редица 
неточности, най-вече в 
количествените сметки. 
Имали сме случай, при кой-
то грешката беше 100%. 
Това създава финансови 
тежести най-вече за са-
мите общини. Но оттам 
следва и ние да чакаме 
плащане по даден проект. 
Местните власти имат 
разчетен бюджет за го-
дина напред и не могат да 
си позволят непредвиде-
ни разходи. Всичко това 
се случва вследствие на 
грешки, а проектантите 
не носят никаква отго-
ворност. Това трябва да 
се промени. Според мен 
ЗОП трябва да се прена-
пише. Наскоро имаше ре-

дакция на закона, но има 
още работа, която трябва 
да се свърши. Посоката е 
правилна, но процедурите 
доста се утежниха след 
промените през 2009 г. 

Въведоха се изисква-
ния за технически пред-
ложения. Това от една 
страна утежни изключи-
телно много работата 
на строителите в етапа 
на подготовка на търго-
вете. Включват се субек-
тивни фактори – методи 
за оценка, показатели и 
т.н., и времето за подго-
товка се увеличава два 
пъти, без да има нужда 
от това. Единствената 
„полза“ е за комисията, 
защото на база на субек-
тивните критерии има 
възможност да лавира 
при оценките. Според мен 
трябва да се ограничат 
изискванията по отно-
шение на представяне 

на техническите предло-
жения. Необходим е уни-
фициран модел за набор 
документи при общест-
вените поръчки. Трябва 
да има ясни показатели за 
оценяване. Обективни, а 
не субективни. Изискват 
се документи, които така 
или иначе са представени 
при регистрация в ЦПРС. 

Не мисля, че е нужно едно 
и също нещо да се доказ-
ва няколко пъти. Много се 
говори за ин хаус поръчки-
те, но според мен те не 
могат да се използват в 
строителството. В други 
сектори може би са прило-
жими, но в нашия бранш не 
би трябвало да се прием-
ат като метод на работа.

Инж. Евтим Янев, председател на 
ОП на КСБ – Пазарджик:

този начин изобщо не се 
решава генезисът на про-
цеса по обжалване – ко-
рупционните практики при 
прилагането на закона.

Понеже КСБ вече рабо-
ти по идеята за създаване 
на закон за строителство-
то, който да регламентира 
процеса по отношение на 

бранша и другите учас-
тници в него, е необходи-
мо да се обединим и около 
принципите и правилата 
за създаване на нов закон 
за обществените поръчки 
в строителството. Той 
трябва да съдържа типизи-
рани процедури, изисквания 
и условия по отделните ка-
тегории и групи строежи, 

за да се премахне субек-
тивизмът при оценката, 
създаващ възможност за 
корупция. Трудно е едно 
такова обединение, поне-
же интересите на отдел-
ните членове на Камарата 
са разнопосочни и част от 
тях разчитат на благораз-
положението на властима-

щите, за да разполагат с 
необходимите обекти за 
приложение на дейността 
си. Но в крайна сметка има 
по-висши ценности от бла-
годенствието на управля-
ващите и тези, които им 
го осигуряват.

Какво очаквате от 

новия програмен период 

2014 – 2020 г.?

Нямам представа, но 
засега явно 2014 г. ще 
бъде нулева, а както се 
очертава с промените на 
правителствата, нищо 
чудно такава да бъде и 
2015 г. Освен това сега 
излизат наяве и проблеми-
те по усвояване на сред-
ствата от 2007 – 2013 г. 
Надявам се да настъпи из-
вестно отрезвяване и вла-
гане на повече здрав разум 
за тръжните процедури 
от страната на общини-
те и от управляващите 
органи на оперативните 
програми.

Ин хаус поръчките са приложими в други 
сектори, но не и в строителството

Особено важни са създаването и 
запазването на специалистите

1. Улесняване на процеса по издаване на разре-

шение за строеж

2. Подобряване на качеството на проектите 

за строителство

3. Да отпаднат прекомерно високите изисква-

ния при провеждане на обществени поръчки

4. Създаване на нови квалифицирани кадри в 

строителството

5. Опростяване на нормативната база



те се договарят „на зеле-
но” и след Акт 16 свободни 
остават един до два от 
тях. Рисковано е, но аз съм 
оптимист. 

Напоследък забелязвам 
тенденция хора от чужби-
на да проявяват интерес 
към жилища у нас, а той 

беше намалял в послед-
ните години. В България 
това, което най-много 
пречи не само на строи-
телството, но и на всички 
сектори, са ниската по-
купателна способност на 
населението и неработе-
щата икономика. 
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Инж. Георги Гюрджеклиев, управител на „Артстрой инвест” ЕООД:

Инж. Стоимен Ганчев, управител 
на „Марица строй” ООД:

Инж. Иван Прасков, председател 
на Клуба на строителите 
ветерани в Пазарджик:

Последните 22 години 
се занимавам със строи-
телство – 11 в Германия 
и 11 тук. Наскоро фир-
мата отпразнува своя 
10-годишен юбилей. Мога 
спокойно да кажа, че тя 

се развива възходящо и 
като брой работници, и 
като оборот. Нашата 
дейност е разделена в две 
насоки – жилищно стро-
ителство и такова чрез 
възлагане, което включва 
промишлено и гражданско 
строителство. Строим 
за две големи фирми – пра-

вим пълен инженеринг за 
„Оптикс” – Панагюрище, 
и строително-монтажни 
работи за „1,50 мин” – Пе-
щера. 

Проблемите са по-ско-
ро в бързото заплащане на 
нашите дейности, което е 
свързано с последващото 
издължаване към контра-

гентите ни. Най-голямата 
трудност пред жилищно-
то строителство в Па-
зарджик са инертността 
на системата и бюрокра-
цията в общината. Поня-
кога за скица, която може 
да се направи за броени 
минути, чакаме по някол-
ко седмици. Това трябва 
да се промени. Нашата 
фирма не участва в об-
ществени поръчки, изцяло 
разчитаме на частния па-
зар и на доброто си име. 
Имаме предостатъчно 
работа. От две години 
се забелязва увеличение 
в жилищното строител-
ство и се надявам неща-
та да продължават в тази 
посока. Строим 7 сгради в 
Пазарджик и почти всички 
жилища в тях са продаде-
ни. Повечето от обекти-

Аз съм единият от двама-
та управители на фирмата. 
Занимавал съм се със стро-
ителство почти през целия 
си живот. Според мен един 
от най-големите проблеми, с 
които се сблъскват фирмите, 
е непрозрачността при про-
веждането на обществените 
поръчки. По-голямата част 
от тях са направени по та-
къв начин, че да отговарят 

на условията на някого. Често при търговете има изи-
сквания, непосилни за малките фирми. Това е и причина-
та много от обществените поръчки да се обжалват. 

Другият голям проблем е разплащането. Това спъва 
дейността на строителните фирми. Защото, за да се 
работи, трябва да има оборотни средства. Тромавата 
администрация, бюрокрацията и неяснотите в норма-
тивната база също пречат за развитието на бранша. 

Ситуацията в нашия 
град не се различава от общото положение в цялата 
страна – по отношение на икономиката, политиката 
и т.н. Клубът на строителите ветерани в Пазарджик 
провежда редовни срещи на своите членове. Имаме 
планове да организираме посещения на някои от го-
лемите строителни обекти в страната. 

Един от основните проблеми, с които се сблъск-
ват фирмите, е, че няма развитие от гледна точка на 
инвестициите в местната икономиката. Необходими 
са средства, а те трябва да дойдат от бизнеса. Ясно 
е, че когато частният сектор се развива, той отделя 
средства и за сферите, от които има нужда – инфра-
структура, заводи, жилища и др. По този начин се 
развива и строителството. 

Друг проблем, който стои пред фирмите от об-
ласт Пазарджик, е липсата на квалифицирана работ-
на ръка. Постоянните промени в нормативната база 
също затрудняват строителите. 

Не участваме в обществени поръчки, 
изцяло разчитаме на частния сектор

Изискванията в търговете са 
непосилни за малките фирми

Фирмата е създадена 
през 1936 г. под името „Во-
ден синдикат Пазарджик”. 
Оттогава е управлявана и 
частно, и държавно. През 
1997 г. я приватизирахме. 
Занимаваме се с всички 
аспекти на строителния 
сектор. Имаме бетонова 
база, правим всякакви бе-
тонни изделия и железни 
заготовки. Специализи-
раме в гражданско и про-
мишлено строителство, 
каквото налага конюнк-
турата, защото тя е 
променлива. Има доста 
неща, с които се гордеем, 
има и такива, с които не 
се гордеем. Преди 1992 г. 
изпълнявахме държавни 
поръчки, свързани с напо-
яване и хидромелиорации. 
След това започнахме да 
строим сгради и прелив-
ници – няма нещо, което 
да не можем. Оцеляваме 
в трудните години. Няма 
текучество на персонал 
при нас. За мен лоялност-
та към фирмата е на пър-
во място. Мога да уволня 
човек само ако не изпълня-
ва това условие. Познати 
сме в града и сме горди от 
много наши обекти. Сега 
имаме повече жилищни и 
промишлени сгради. Съз-
дали сме няколко винарни. 
Тази в Карабунар е из-
ключително красива по-
стройка, като комплексът 
включва и хотел. Строим 
много църкви. Работили 
сме и в чужбина, но оттам 
имаме негативен опит. 

Според мен най-важ-
ното за една фирма е да 
има правила, подготвени 
кадри, професионална ком-
петентност на работни-
ците и съответното обо-

рудване, за да може да се 
задържи на пазара. Няма ли 
ги, където и да е, издържа 
известно време и после се 
разбира, че не става. 

Смятам, че колегите 
в Пазарджик срещат про-
блеми при търговете за 
строителство на обекти 
с по-голям обем СМР, за-
щото изискванията при 
обществените поръчки 
са почти непреодолими за 
малките и средните фир-
ми и трудно издържаме на 
тях. Повечето финансови 
параметри на големите 
поръчки са непосилни за 
нас, защото няма банка, 
която да ни финансира с 
такива суми. Често се из-
искват неща, които не са 
необходими. Това води до 
оскъпяване на поръчките. 

Голям проблем е и лип-
сата на кадри. В Пазар-
джик има строителен 
техникум, но за съжаление 
учениците излизат непод-
готвени от него. В нашия 
сектор може да се изка-

рат много пари, въпреки 
че не е на почит в момен-
та и не знам защо е така. 
Когато аз завършвах УАСГ, 
това беше изключително 
престижно. Трябва да се 
наблегне на професионал-
ното обучение. Сега нае-
маш някого и се оказва, че 
трябва да го обучаваш по 
време на работа. Пазарът 
е свит и не може да си поз-
волиш излишни разходи. 

Строителството е 
труден бранш. Възвръща-
нето на инвестициите е 
много дълъг процес и това 
също е голям проблем. Ако 

оборотът при търговията 
е дневен, то при нас е на 
6 месеца. Това изисква из-
вестни усилия. 

Моето мнение е, че 
и законодателството е 
прекалено либерално към 
служителите. Получава се 
така, че не можеш да увол-
ниш някой, който е при-
чинил големи финансови 
щети на компанията. Ко-
дексът на труда защита-
ва нелоялните работници. 
Има много вратички, от 
които недобронамерените 
служители се възползват. 
Кодексът трябва да ста-
не по-гъвкав специално за 
сектор „Строителство”. 
Тогава може би до някак-
ва степен ще се пресече 
и сивият сектор. Ниската 
покупателна способност 
на населението също е 
проблем за бранша. 

Инж. Петко Крондев, управител на „Водно стопанство” ООД:

Без професионална компетентност 
на работниците и без оборудване 
не можеш да се задържиш на пазара

Винарската изба в Карабунар

Планираме 
посещения на 
големите обекти 
в страната



Г-н Йорданов, какво е 

състоянието на област 

Пазарджик по отношение 

на строителството? 

В национален мащаб се 
отчита ръст от 5 до 8% 
в строителството. По 
данни на статистиката и 
на ОП на КСБ – Пазарджик, 
тенденцията е положител-
на. Фирми от областта 
имат сключени договори за 
три-четири години напред. 
Част от тях са свързани 
с реализирането на пуб-
лично-частни партньор-
ства, какъвто е случаят 
с новата автогара, други 
компании са изпълнители 
или подизпълнители по ин-
фраструктурни проекти с 
европейско финансиране – 
ремонт и реконструкция на 
обществени сгради, улици, 

обекти от Републиканска-
та пътна мрежа. 

Какви проекти се из-

пълняват в момента на 

територията на област-

та? 

Приключва първият 
планов период за страна-
та ни като член на ЕС и 
стартира новият. Повече-

то проекти по ОП „Регио-
нално развитие” са приклю-
чили, има и такива, които 
са в процес на изпълнение. 
Същото е валидно и за 
други оперативни програ-
ми, като „Околна среда”, 
„Развитие на човешките 
ресурси”, „Конкурентоспо-
собност”. 

Надявам се общините и 
неправителственият сек-
тор като бенефициенти 
да успеят да реализират 
всички планирани дейнос-
ти в срок и да приключат 
проектите си успешно, 
което ще бъде добър атес-

тат за тях като канди-
датстващи организации 
и през новия планов период 
2014 – 2020 г. Към насто-
ящия момент в процес на 
изпълнение по ОП „Конку-
рентоспособност” са още 
20 проекта на фирми от 
областта на обща стой-
ност 38 664 866 лв. Те са 
свързани с въвеждането на 

иновации, на мерки за енер-
гийна ефективност, тех-
нологична модернизация и 
др. Тук бих добавил и Пуб-
личната инвестиционна 
програма „Растеж и устой-
чиво развитие на региони-
те”. В област Пазарджик 
са утвърдени за финанси-
ране 22 проекта на обща 
стойност 11 808 170 лв. Те 
са основно за обекти от 
публичната техническа ин-
фраструктура, ремонт на 
улици, изграждане и рехаби-
литация на водопроводни и 
канализационни системи, 
на спортни площадки и 
мерки за енергийна ефек-
тивност в сгради – об-
щинска собственост. От 
областните управители 
се изисква да наблюдават 
и анализират изпълнение-

то на инвестиционните 
проекти и периодично, съ-
гласно утвърден график, да 
предоставят информация 
до Междуведомствения съ-

вет за контрол на предос-
тавените от централния 
бюджет средства.

Съгласно утвърдения 
график, към 10 юни 2014 г. 

сме предоставили инфор-
мация за резултата от 
проведените и приключили 
процедури по обществени 
поръчки, както и за реали-
зираните икономии, възли-
защи на 211 478 лв.

До момента са сключе-
ни договори за 11 проекта. 

Какви са основните 

проблеми в областта?

Те са идентични с 
тези за страната – без-
работица, застаряващо 
население в някои общини, 
екология, на места лоша 
инфраструктура. Това са 
предизвикателствата, 
пред които се изправя вся-
ко управление на местно и 
национално ниво. 
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Само по ПИП имаме утвърдени 
за финансиране 22 предложения 
за близо 12 млн. лв.

Иван Йорданов, областен 
управител на Пазарджик:

1. Лошо състояние на пътната инфраструк-

тура

2. Виока безработица 

3. Застаряващо население в някои общини

1. Ремонт и рехабилитация на пътната ин-

фраструктура

2. Създаване на нови работни места с цел 

повишаване интереса на младите към 

по-малките населени места в страната

Фирми от областта са със 
сключени договори за три-четири 

години напред



1. Проект за ремонт и обновление 

на жп гарата в Пазарджик и за реха-

билитация на жп линията Септември 

– Пловдив, преминаваща през област 

Пазарджик.

Двуетажната сграда на жп гарата 
в Пазарджик не е ремонтирана повече 
от 45 години и е построена през 70-те 
години на миналия век. Проектът, който 
се финансира по Оперативна програма 
„Транспорт”, предвижда укрепване на но-
сещата конструкция на сградата и пъл-
но архитектурно обновяване на гаровия 
комплекс и околните площи при използ-
ване на висококачествени, енергоефек-
тивни съвременни материали и техно-
логии. Ремонтът е част от проекта за 
преустройство и модернизиране на ня-
колко гари в страната – тези в София, 
Пазарджик и Бургас. Стойността му е 
3,5 млн. лв. Предвиждат се редица нови 
удобства за пътуващите, като обособе-
на топла чакалня и отделно помещение 
за майки с деца, център за услуги. Ще бъ-
дат направени и нови тоалетни. Освен 
това гарата трябва да стане достъпна 
за лица с намалена подвижност. Електри-
ческата и ВиК инсталацията ще бъдат 
ремонтирани, а отоплителната ще бъде 
изградена наново. Срокът за изпълнение 
е 13 месеца. 

Паралелно с това се извършва дълго-
очакваната реконструкция на жп линията 
Септември – Пловдив. Две от бъдещите 
високоскоростни жп отсечки са на те-
риторията на област Пазарджик. На 20 
февруари зам.-министърът на транс-
порта, информационните технологии и 
съобщенията Петър Киров даде старт 
на ремонтните дейности по проекта 
„Модернизация на железопътния участък 

Септември – Пловдив – част от Трансев-
ропейската железопътна мрежа”, който 
се осъществява по Оперативна програма 
„Транспорт 2007 – 2013”.

От страна на областния управител 
са проведени разговори с изпълнителите 
на проекта, които са два консорциума – 
българо-австрийски и българо-испански. 
За строително-ремонтните дейности 
ще бъдат наети на работа около 100 
души от малките населени места, раз-
положени по жп линията в област Пазар-
джик.

2. Проект за дострояване на язовир 

„Луда Яна“.

През следващата година започва 
изграждането на язовир „Луда Яна”. Той 
трябва да бъде готов за 30 месеца. 

Стойността на строително-монтаж-
ните работи за него и пречиствател-
ната станция за питейна вода е 52 млн. 
лв. Общо 23 млн. лв. са предвидени през 
тази година в бюджета на Министер-
ството на регионалното развитие (МРР) 
за строителството на язовирите „Луда 
Яна” и „Пловдивци” и рехабилитацията на 
„Студена”. Те се осигуряват със заем от 
Световната банка. С него се финанси-
ра проектът „Развитие на общинската 
инфраструктура”, по който се изпълнява 
завършването на хидротехническите съ-
оръжения. Предприети са мерки за удъл-
жаване срока на заема до 2017 г., за да 
се гарантира изпълнението на проекта. 
Строителството на яз. „Луда Яна” е за-
почнало през 1986 г., прекъсвано е няколко 
пъти и през 2000 г. е спряло поради лип-
са на финансиране. Идейният проект за 
съоръжението е готов, а в момента се 
разработва техническият. Обектът се 
състои от язовирна стена, водовземна 
кула, отбивен тунел, основен изпускател, 
преливник, пречиствателна станция за 
питейна вода. Срокът за изпълнение на 
договора за довършването му е 38 месе-
ца. Целият проект е на стойност 1 млрд. 
и 392 млн. евро с ДДС. Сумата включва и 
авторски надзор по време на строител-
ството.

Язовир „Луда Яна” се намира над Па-
нагюрище и с изграждането му ще бъде 
решен проблемът с водоснабдяването 

на 4 общини – Панагюрище, Стрелча, Па-
зарджик и Лесичово. От 30 години Пана-
гюрище се снабдява с питейна вода от 
магистралния водопровод „Марица”, кой-
то е крайно амортизиран. През периода 
на лятното маловодие се прилага режим 
на водоснабдяването, а през сезоните 
на пълноводие качеството на водата е 
лошо. 

3. Изграждане на Западния около-

връстен път на Пазарджик.

Финансиране по Публичната инвести-
ционна програма на правителството ще 
получат и два инфраструктурни проекта 
с регионално значение. Това са изграж-
дането на 7-километров пътен участък 
от АМ „Тракия” до Пазарджик на стойност 
2,5 млн. лв. и на първи етап от Западния 
околовръстен път на града – за 3 млн. лв. 

Първият участък е изключително ва-
жен поради нарасналия в последните го-
дини пътнически и товарен транзитен 
трафик в областта. С реализацията му 
транзитният поток от уличната пътна 
мрежа на Пазарджик ще се изведе, като 
по този начин ще се облекчи трафикът, 
ще се намали замърсяването на въздуха 
от преминаващите превозни средства 
и ще се редуцират предпоставките за 
ПТП.

Изграждането на трасето ще поз-
воли на транспортните средства, на-
пускащи автомагистралата при пътен 
разклон Пазарджик в посока южната част 
на областта и Смолян (Пещера, Батак, 
Доспат и границата с Гърция), да измина-
ват по-кратък път. Друга дестинация, за 
която ще има плюсове от новоизградена-
та пътна инфраструктура, е т.нар. СПА 
столица на Балканите, а именно Велин-
град. През последните години развитие-
то на туристическите услуги в района е 
на много високо ниво, което предполага 
увеличен автомобилен трафик.

С реализацията на проектното пред-
ложение ще бъде направена решителна 
стъпка към решаване на един основен 
проблем на град Пазарджик, който е и об-
ластен център – липсата на околовръс-
тен транспортен пръстен, който е от 
изключително значение за развитието на 
всеки регион. След изграждането му ще 
е необходимо да се реализира проект за 
североизточен транспортен пръстен и 
визираният въпрос ще бъде решен.
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Язовир „Тополница“
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Васил Гюлеметов, кмет 
на община Брацигово:

Имаме готови проекти 
на стойност 40 млн. лв., 
които са подадени към уп-
равляващите органи и ча-
кат одобрение. Работим 
по дейности за новия про-
грамен период, особено по 
Програмата за развитие 
на селските райони, която 
ще има най-голям финан-
сов потенциал. Разбира се, 
не сме се съсредоточили в 
една-единствена насока. 
Разработваме проекти 
във всички сфери. 

Към момента сме въ-
вели мерки за енергийна 
ефективност в почти 
всички общински сгради. 
По Публичната инвести-
ционна програма изпълня-
ваме три проекта. Два от 
тях приключват, третият 
ще завърши в края на ав-
густ. Имаме още 4 проек-
та, с които евентуално 
ще кандидатстваме, за-
щото сме убедени, че ще 
останат неусвоени пари, и 
се надяваме да бъдат пре-
разпределени към другите 
общини.

Към енергийната ефек-
тивност се насочихме 
през 2008 г. Тогава стар-
тира първият ни проект 
в тази сфера. Въведохме 
мерки в две детски гради-
ни и едно училище. Заедно 
с министерствата се уч-
ехме как да работим. Така 
затворихме енергийно 
сградите, сложихме котли 
на биогориво. Всяко едно 
от заведенията има со-
ларна система за битово-
гореща вода. Тази година 
завършихме още две учи-
лища в община Брацигово. 
Те са изпълнени с целия 
пакет мерки за енергий-
ната ефективност. Рабо-
тим добре и по проекта 
„Красива България”. Два 
социални дома са пре-
структурирани съгласно 
новите изисквания на Ми-
нистерството на труда 
и социалната политика, 
съответно в центрове за 
обществено подпомагане 
и от семеен тип за наста-
няване на деца. Домовете 

са в изключително добро 
състояние. Санирани са 
и са с нови отоплителни 
инсталации. Постарали 
сме се да топлоизолираме 
всички общински сгради. 
Намалили сме разходите с 
65%. Имаме проекти по ОП 
„Административен капа-
цитет“, социалните също 
са много. 

Работим и в посока на 
инфраструктурата, коя-
то е изключително важна. 
Направили сме довеждащ 
водопровод с дължина око-
ло 4 км - от разширителна 

шахта „Розово” до висока 
зона „Брацигово”. Приключ-
ва обществената поръчка 
за продължаване на водо-
провода с още 6 км - до 
Равногор, където изцяло 
ще сменим мрежата. На-
правихме път от село Ка-
питан Димитриево до Бра-
цигово. В момента тече 
усилено строителство на 
градския стадион. Това е 
един изключително голям 
проект, отново по мярка 
321. Съоръжението ще е 
по всички съвременни из-
исквания, със смяна на аб-

солютно цялата дренажна 
система, с естествена 
трева, правят се допълни-
телно тренировъчно и мул-
тифункционално игрище.

Този проект включ-
ва и още едно игрище, 
което е до Младежкия 
дом. То ще е за тенис на 
корт. Състоянието му не 
е много добро и ще бъде 
реновирано. Имаме три 
проекта по ПИП „Растеж 
и устойчиво развитие на 
регионите”. Единият е за 
около 500 - 600 м улици, на 
които успяхме да сменим 

и водопроводите. Сега 
приключват ремонтните 
дейности. Вторият обект 
е изключително важен за 
нас. Това е сградата на 
Културния дом. Там ре-
монтирахме покривната 
конструкция, сменихме 
външните мазилки. Не 
правим саниране, за да не 
нарушим капителите и ар-
хитектурните елементи. 
И тук е поставен котел за 
отопление на биогориво. 

Сменяме цялата про-
тивопожарна система в 
сградата. Това е нещо, с 
което много се гордеем. 
Подменяме покривната 
конструкция и дограмата.  
По „Достъпна среда” сме 
осигурили достъп на инва-
лиди навсякъде.

Спортната зала  в 
с. Бяга е третият голям 
проект по новата ин-
вестиционна програма. 
Строи се изключително 
бързо и се надяваме всичко 

да приключи в срокове. Ра-
ботим много и за облаго-
родяването на градската 
среда в Брацигово. Остава 
да се изпълнят 20% от ка-
нализацията в с. Козарско. 
Довършваме пречиства-
телна станция. Разбира 
се, всичко това минава и 
с подмяна на пътната на-
стилка, което значително 
подобрява нещата. 

Завършеният ни про-
ект за канализация в с. 
Бяга е на стойност 400 
хил. лв. В момента сме по-
дали проекти за водопро-
води и за другите населе-
ни места. Изпълнили сме 
три проекта по укрепване 
на дигите на р. Умнишка. 
Три дерета са опасни за 
старата част на града, 
надяваме се да приключим 
въпроса и с тях, така че 
населението да бъде в 
пълна безопасност.

 Засега най-слабото 
ни място е развитието 

През новия програмен период ще 
работим за развитие на туризма

Строителството на 

градския стадион e 

финансирано по ПРСР
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Иван Евстатиев, 
кмет на община Стрелча:

Амбицията ни е да превърнем 
общината в привлекателна дестинация

За последните 2 - 3 го-
дини имаме изпълнени общо 
63 проекта по европейски-
те програми. Повечето са 
свързани със строител-
ство. Това даде поминък 
на населението, тъй като 
се създадоха нови работни 
места. Безработицата на-
маля от 16% на 11 - 12%. 

Стрелча получи призове-
те за най-много създадени 
работни места и най-голям 

брой спечелени европейски проекти на глава от насе-
лението. По тези показатели сме на първо място от 
всички 264 общини на територията на България. 

Визията на централната част на Стрелча е напъл-
но променена. Петнадесет улици бяха благоустроени. 
Подменени бяха пътната маркировка и ВиК системата. 
Централният площад също беше ремонтиран. 

Целта беше чрез извършеното благоустрояване да 
се подобри качеството на живот, което да допринесе 
за задържане на хората тук и за привличане на повече 
туристи и постоянно пребиваващи. Също така и да се 
намалят предпоставките за пътнотранспортни про-
изшествия. 

Трябваше да се създадат условия, които да доведат 
инвеститори, което от своя страна би допринесло за 
икономически растеж и повишаване качеството на жи-
вот в района. В дългосрочен аспект това ще донесе 
социални и икономически ползи за обществото и насе-
лението под формата на печалба от собствен бизнес, 
развит туризъм и висока заетост. 

Община Стрелча има одобрени проекти за 1 млн. и 
175 хил. лв. по Публичната инвестиционна програма „Рас-
теж и устойчиво развитие на регионите”. Вече беше 

направена първата копка по 
проект „Реконструкция на 
водопроводна мрежа на ул. 
„Трети март”, ул. „Победа”, 
ул. „Мир” и ул. „Труд” в ром-
ския квартал на стойност 
450 хил. лв. 

По друг проект ще бъде 
извършен ремонт на Град-
ската минерална баня и из-
граден многофункционален 
балнеоложки комплекс. Ще 
има и закрит басейн, в кой-
то бихме искали да органи-

зираме състезания за деца и юноши от областта, а 
защо не и от цялата страна.

По третия проект ще бъде изграден басейн към из-
вор Банчето и обособен балнеоложки комплекс на стой-
ност 200 хил. лв. Водата там е с високо съдържание на 
радон и е с изключителен лечебен ефект. Поради тези 
свойства мястото е наричано още Златното банче.  

Минерален извор Банчето се намира на около ки-
лометър извън Стрелча. Открит е през  петдесетте 
години на миналия век. Настоящият проект предвижда 
разширение на съществуващия комплекс, при което се 
изгражда нов самостоятелен обект с каса, тоалетни, 
душове, навес, ограда и басейн. От южната страна на 
комплекса е предвидено изграждането на нов басейн с 
размерите на досегашния. 

Четвъртият одобрен проект вече е финализиран. 
Със 75 хил. лв. бе обновен и модернизиран физкултурен 
салон в Стрелча.

Стараем се да подобряваме състоянието на инфра-
структурата не само на територията на града, но 
и в по-малките села. С реализацията на всички тези 
проекти имаме амбиция да превърнем общината в при-
влекателна туристическа дестинация. Наскоро тук 
имаше юбилейни чествания на редица значими исто-
рически събития – 170 години светско образование, 70 
години от създаването на първата гимназия, както и 
45 години от обявяването на Стрелча за град с нацио-
нално значение. 

Проблемите на общината са няколко. Както вече 
споменах, един от тях е безработицата, въпреки че 
напоследък намалява и в сравнение с общата за стра-
ната не е толкова висока. Друг проблем е, че Стрелча 
не е голяма община, каквато е Пазарджик например, и 
поради този факт не разполага с атрактивни и ликвид-
ни имоти за продажба, които биха повишили бюджета. 
Потенциален източник на приходи е плодородната земя, 
която имаме. Може би знаете, че през последните го-
дини Стрелча се превърна в един от най-големите ро-
зопроизводители в страната. През тази година имахме 
изключително високи нива на добива. А един литър розо-
во масло се търгува на цени от порядъка на 6000 - 6500 
евро. 

Мога да заявя, че работим много добре с ОП на КСБ 
- Пазарджик. Имаме непрестанна комуникация помеж-
ду си. В лицето на председателя инж. Евтим Янев и 
целия УС виждаме не само много добри строители, но 
и качествени ръководители, които се стремят всички 
процедури да бъдат провеждани напълно прозрачно и в 
рамките на закона. При кандидатстване за различни 
европейски проекти често взимаме под внимание мне-
нието и съветите на експертите от Областното пред-
ставителство на Камарата. 

на туризма и създаване-
то на екопътеки. Силно се 
надяваме през новия про-
грамен период проектите 
ни в тази сфера да бъдат 
реализирани. Работата 
по инфраструктурните 
обекти ще продължи, но 
главната ни насока през 
новия програмен период 
ще бъде развитието на 
туристическия потен-
циал на общината, тъй 
като разполагаме с поч-
ти всички дадености. 
Имаме минерален извор, 
който от 30 години е не-
използваем. Общината 
кандидатства за стопа-
нисване на находището 
и смятаме да изградим 
СПА център в прилежа-
щия имот, който е 9 дка. 
Имаме сертификат за 
балнеолечение. В посока 
развитие на туризма е и 
проектът за пътя Пеще-
ра – Брацигово - Равногор. 
Предприели сме дейст-
вия да свалим класифи-
кацията на участъка от 
Равногор до местността 
Куртлуджа от 3-та репу-
бликанска на 4-та общин-

ска категория, за да може 
да подготвим проект за 
неговата рехабилитация. 
Той не е поддържан от 
60-те години на миналия 
век и е в окаяно състоя-
ние. С подобряването му 
ще отворим общината 
към Девин и Гърция и ще 
насърчим туристическия 
бизнес.

Разполагаме с 3500 дка 
гори и с отварянето на 
пътя се надяваме да при-
влечем инвеститори за 
реализацията на ски ку-
рорти. Вече 5-а година во-
дим борба с държавата да 
получим правото да сто-
панисваме още 3500 дка 
гори в този район. Имаме 
и проект за изграждането 
на три мини ВЕЦ-а. Под-
готвяме процедури за из-
бор на изпълнител. 

Комуникацията ни с об-
ластното представител-
ство на Камарата винаги 
е била на добро ниво. По 
време на провеждането на 
процедури за изпълнител 
общуваме и си помагаме 
с компетентни мнения и 
справки.

Тракийската Жаба могила датира  

от V - IV в. пр.н.е. и вероятно в нея е бил погребан цар  

от племето беси. Местните й дали това име, защото 

наблизо се намира блато, в което живеят жаби

Тече ремонт и на сградата на Културния дом

В Брацигово е била най-известната строителна школа по време 

на Възраждането. От местните майстори се е учил Уста Колю 

Фичето. Уникални творби и инструменти от тази епоха могат 

да бъдат видени и днес в Етнографския комплекс „Поповата 

къща”, превърнат в музей на брациговските строители
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Никола Белишки, кмет на община Панагюрище:

Изпълняваме проекти 
за над 100 млн. лв.Изпълняваме проек-

ти на стойност над 
100 млн. лв.  по всички 
оперативни програми. В 
нашия град досега не е 
имало толкова мащабно 
строителство. Основно 
работим по ОП „Околна 
среда“. По нея имаме два 
важни обекта. Първият е 
водният цикъл, който се 
изпълнява на два лота – 
линейна инфраструктура, 
изграждане на водопровод 
и канализация и строеж 
на пречиствателна стан-
ция. Другият, на който 
дадохме старт с първа 
копка, е регионалното 
депо за отпадъци. Той се 
реализира съвместно с 
община Стрелча. По ОП 
„Регионално развитие“ 
приключваме проекта 
„Столица на свободата”. 
Предстои ремонт на цен-
тралната градска част. 
Под формата на публич-
но-частно партньорство 
заедно с „Асарел Медет” 
строим спортна зала. Тя 
ще е на стойност 13 млн. 
лв. Планираме и изграж-
дането на модерен меди-
цински комплекс. Градът е 
буквално една строител-
на площадка. 

Изпитваме затрудне-
ния с финансирането, как-
то и всички други общини. 
Спрените средства по 
оперативните програми 
създават огромни пробле-
ми както на нас, така и на 
бизнеса. За щастие няма-
ме задължения - напротив 
имаме значителен финан-
сов буфер в бюджета и 
той ще ни помогне да по-
крием част от нашия дял 
в обектите. 

Основният проблем, 
с който се сблъскваме, е 
неработещата държавна 
администрация. Няма ни-

каква чуваемост. Веднага 
давам пример. Когато се 
разпределяха парите по 
публичната инвестицион-
на програма, ние не полу-
чихме нито лев, а участ-
вахме с 11 проекта, 9 от 
които са с разрешение за 
строеж. Първият проект, 
с които кандидатствах-
ме, беше за Маришкия 
водопровод, чрез който 
трябваше да се реши про-
блемът с водоснабдява-
нето на цялата община, 
другите бяха за изграж-
дане на канализация в се-
лата Бъта и Баня. Абсо-

лютно никакво разбиране. 
На срещата с премиера 
Пламен Орешарски мина-
лата година поисках едно-
единствено нещо и това 
бяха средства за ремонт 
на Маришкия водопровод, 
защото предстои изграж-
дането на яз. „Луда Яна”, 
който е замразен повече 
от 30 години. За да се из-
пълни проектът, трябва 
да има гарантирано водо-
снабдяване на население-
то. Все пак говорим за 28 
хил. души. 

Спряното финансиране 
също е огромен проблем. 
В момента имаме внесени 
проекти за 10 млн. лв., ве-
рифицираните разходи са 
за 5 млн. лв., а са ни изпла-
тени 1 млн. лв. Коя община 
би могла да издържи? Ни-
коя. Годишният ни бюджет 
е 14 млн. лв., ако нямахме 
спестени пари, нямаше да 
може да издържим.

Трябва да се приорити-
зират всички проблеми и 
да се решат в краткосро-
чен план. Ако това не се 
направи, няма смисъл от 
толкова голям държавен 
апарат. Второто нещо е 
държавата да си изпълни 
договорите така, както 

са подписани по опера-
тивните програми. Тя има 
ангажимент да възста-
новява средствата от 
бюджета. Не може да се 
чупи гръбнакът на иконо-
миката - говоря за малкия  
и средния бизнес. Гордост 
за мен и екипа ми е, че ня-
маме неразплатени обек-
ти. Няма фирма, която да 
е работила на територия-
та на общината и да не 
й е платено, заявявам го 
най-отговорно. Мисля, че 
така трябва да бъде.

От новия програмен 
период очаквам 2014-а 

да е нулева година. Дано 
няма втора такава. Ние 
сме готови с проекти, по 
които може да започнем 
работа веднага. Искаме 
да изградим и укрепим ко-
ритото на р. Луда Яна и 
предстои довършването 

на язовира. Имаме проек-
ти в социалната сфера и 
тази на чистотата. За 
нас това е важно. Пред-
ложенията са изготвени, 
въпросът е изпълнението 
им да започне навреме и 
финансовият поток от 
ЕС - и респективно от 
държавната към мест-
ната власт,  да  тече 
нормално. Провели сме 
разговори с консултанти 
и търсим начини да може 
да кандидатстваме за 
средства директно от 
Брюксел. Имаме приклю-
чила проверка по водния 
цикъл на място. Вече че-
тири месеца чакаме за 
отговор и все още няма 
никакви констатации. 
За съжаление безвлас-
тието, което цари в мо-

мента, ще окаже влияние 
на развитието на общи-
ната.

Работим в синхрон с 
ОП на КСБ - Пазарджик. 
Поддържаме връзки  с 
председателя на Област-
ното представителство 
инж. Евтим Янев. Когато 
има промяна в норматив-
ната база, задължително 
се консултираме с КСБ. 
Използвам момента да 
благодаря на представи-
телите на Камарата, че 
са готови винаги да ни 
съдействат, като мога да 
гарантирам, че и ние сме 
насреща.

Според мен Законът 
за устройство на тери-
торията (ЗУТ) трябва да 
бъде премахнат, защото 
при този закон държавата 

абдикира от много свои 
задължения и ги прехвър-
ля към общините. Това е 
недопустимо. Част от 
предложенията за промя-
на на ЗОП са добри. Край-
но време е да се сложи 
точка на рекета, налаган 
от така наречените „про-
фесионални фирми жалбо-
податели”. Трябва да се 
даде повече възможност 
на възложителите да уп-
равляват процеса. Давам 
ви пример как работим 
тук, в общината – вина-
ги назначаваме комисия и 
в крайна сметка, когато 
няма за какво да се хва-
нат, фирмите обжалват 
компетентността на ко-
мисията. Същите тези 
хора, които са печелили 
процедури при този екип, 
но тогава са си мълчали, а 
сега - не. Така проектите 
се бавят изключително 
много. Крайно време е да 
се помисли в насока, кой-
то обжалва процедури, да 
носи отговорност. Тряб-
ва да има общи правила, 
които да се следват, и по 
този начин ще се избег-
нат субективните оцен-
ки. Факторът „най-ниска 
цена” означава най-ниско 
качество. За мен този 
критерий не е водещ и не 
трябва да бъде. Аз наис-
тина много разчитам на 
подкрепата на КСБ, да се 
намесва където има не-
редности и където е нуж-
но компетентно мнение 
на хора от сектора. 
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ВСУ „Любен 
Каравелов” – София

Проучването на гра-
доустройственото, ус-
тройственото и ситу-
ационното разположение 
на бъдещата сграда или 
комплекс от архитектур-
ни обеми е един от най-
важните предварителни 
етапи в проектирането. 
Има няколко основни на-
правления, които трябва 
да бъдат изяснени във 
връзка със ситуирането 
и обемно-пространстве-
ното решение на всеки 
обект. От изключителна 
важност е проучването 
на средата, в която но-
вата структура попада 
и в контекста на която 
тя ще бъде възприемана. 
Това включва както пряко-
то визуално възприемане 
на сградата от околната 
среда, така и възприема-
нето на околната среда 
от обитателите или полз-
вателите на сградата. 
В основата на добрата 
архитектурна практика 
стои взаимодействието 
между всеки един елемент 
от проекта, както и суб-
ординацията му спрямо 
природата при проекти-
ране сред природата или 
спрямо стиловите харак-
теристики на околното 
застрояване при проекти-
ране в урбанизирана среда.

Субординацията  

в архитектурните  

ансамбли

„Сградите, включени 
в един архитектурен ан-
самбъл, са като инстру-
ментите на музикалната 
филхармония – звучащи за-
едно, създавайки неустои-
ма цялост. Хармоничният 
резултат е по-важен от 
която и да е самостоятел-
на частица. Съвестното 
подреждане на сградите в 
единодушие дори и с авто-
мобилно движение и ланд-
шафтни елементи създа-

ва нещо повече от просто 
едно пространство – то 
създава един собствен 
свят вътре в себе си” (арх. 
Мелани Тайлър). 

Според арх. Тайлър един 
наистина сполучлив архи-
тектурен ансамбъл се от-
нася с внимание към три 
области: обема на цен-
тралното пространство; 
стратегическата позиция 
на структурите, които 
определят пространстве-
ните очертания; харак-
тера на всички елементи 
вътре в ансамбъла. Не на 
последно място ансамбъ-
лът придобива характер 
със своите фасади и об-
емно-пространствени из-
ражения. Субординацията 
не налага задължително 
уравняване на стиловите 
им характеристики, но 
предполага категорично 
съобразяване с тях. Въ-
трешното подчинение в 
един сложен и многоком-
понентен архитектурен 
ансамбъл при особено 
талантливите решения 
прераства в сложна поли-
фонична структура. В нея 
освен първичният, основен 
акцент се появяват вто-
рични акценти, преходи и 
паузи. 

Можем да възприемем 
всеки един съвременен 
град като архитектурен 
ансамбъл. В много селища 
на Западна Европа това 
наистина е така – има 
единност в изграждане-
то на сградите и архи-
тектурните комплекси 
с урбанизираната среда, 
съобразяване на новото 
със старото строител-
ство, дори съобразяване 
на цветовото решение на 
всяка една фасада с цвет-
ното оформление на тези 
около нея (нещо, което за 
жалост в много български 
градове, особено в София, 
демонстративно липс-
ва). Между отделните 
съществени обществени 
сгради трябва винаги да 
има вътрешно съподчине-
ние, с което да не се до-
пуска един второстепенен 
обект да бъде по-силно 
акцентиран от по-важна 
и съществена обществе-
на сграда независимо от 

това, че за конкретната и 
непосредствената среда, 
в която той попада, може 
да бъде и най-важен. Така, 
спазвайки тези принципи, 
невидимо се появява една 
система на сложна зави-
симост между сградите 
в едно селище. Големите 
майстори в архитекту-
рата при своята работа 
винаги се съобразяват с 
неписана, но достатъч-
но ясна ранглиста, която 
определя степента на 
важност на отделен ар-
хитектурен обект спрямо 
останалите. 

Типичен  пример  за 
с л ож н а  п оли ф о н и ч н а 
структура с вътрешна 
субординация е центърът 
на град Сейнайоки във 
Финландия (фиг. 1). Осно-
вен акцент е сградата на 
кметството. Църквата е 
вторичен акцент. Изгра-

дена е навътре в собст-
вения си парцел и е пред-
шествана от сградата на 
църковното настоятел-
ство. Извисената камба-
нария е акцентиращ знак 
на целия център, не само 
на църквата. На библио-
теката, както и на адми-
нистративната част на 
кметството, фланкиращи 
пешеходното ларго, е пре-
доставена ролята на фон, 
върху който се открояват 
още по-ясно основните ак-
центи на ансамбъла. Фа-
садите на двете сгради, 
обърнати към ларгото, са 
третирани много скромно, 
стегнато и опростено. 
Тази трактовка ни най-
малко не означава тяхното 
обезличаване. Библиоте-
ката изявява ясно своята 
значимост и собствена 
физиономия в свободното 
и артистично решение на 

основната библиотечна 
зала. Обемът е поставен 
така, че не конкурира въз-
действието на основните 
сгради в ансамбъла. Той 
носи белезите и качест-
вата на едно голямо ар-
хитектурно постижение. 
Изграден е многопластово 
на базата на хармонично 
звучаща, сложна и добре 
обмислена система от въ-
трешни и външни взаимо-
зависимости на базата на 
една полифонично изграде-
на система от субордина-
ции, в рамките на която е 
създадено нещо повече от 
отделни обеми – създаден 
е истински архитектурен 
ансамбъл. Още повече, че 
автор на целия ансамбъл 
от обществени сгради, 
оформящи градския цен-
тър, са проектирани от 
един архитект – арх. Ал-
вар Аалто.

Проектирането в съ-
ществуващи архитектур-
ни ансамбли е изключи-
телно отговорна задача. 
Сградата трябва да бъде 
в хармония, в синхрон и съ-
подчинение с останалите 
постройки. Всеки архи-
тектурен обект влиза в 
много тясно обемно и ху-
дожествено взаимодейст-
вие със средата, в която 
е поставен – нещо, което 
е от особено важно значе-
ние за цялостния подход 
при неговото конкрет-
но решаване във всички 
аспекти. Свързването и 

взаимодействието на но-
вия обект с околната сре-
да е една от най-важните 
характеристики на всяка 
нова строителна инициа-
тива. 

Принципът на суборди-
нация се появява не само 
при създаването на сложни 
архитектурни ансамбли, 
но и в случаите когато са 
налице само две сгради. 
Важно в този случай е изу-
чаването на историята на 
по-старата постройка, за 
да се подбере адекватно 
и хармонично решение за 
новия проект. Трябва да 
се зададат въпросите: 
каква е значимостта на 
другия строителен обем; 
каква е целта – да се под-
чертае или да се тушира 
той; какви средства ще се 
използват за постигането 
на хармония между новия 
обем и околната среда. Ус-
ловно може да се приеме, 
че съществуват четири 
основни случая на взаимо-
действие и включване на 
един архитектурен обект 
в околната среда: доми-
ниращо подчертаване на 
новата структура; под-
чиняването й спрямо дру-
га, по-важна и значима; 
равностойно включване; 
пълното й подчинение 
на средата, в която се 
включва. Точният избор, 
кои от тези средства ще 
използваме и в каква сте-
пен, остава винаги сло-
жен и многокомпонентен Фиг. 1. Центърът на град Сейнайоки, арх. Алвар Аалто: а) план на архитектурния ансамбъл; б) поглед отгоре

а) б)

Фиг. 2. Проект на сграда на Националната опера в София: а) ситуация (1 – Национален дворец на културата; 2 – сграда на 

Националната опера); б) анализ на градоустройствените дадености на ситуацията

б)a)
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въпрос на преценка от 
самия автор, съобразно с 
конкретната задача и об-
становка. Вредно е обаче 
използването на всички 
тези средства наведнъж 
и в тяхната пълна мощ при 
решаването на задачата. 
Това неминуемо води до 
загубване на чувството 
за художествена мярка, до 
преиграване, до създаване 
на пресилена, изкуствено 
приповдигната, чужда на 
хората архитектура, кое-
то в самата си основа е 
признак на ниска обща и 
професионална култура.

Очевидно елементар-
ната истина за добрия ар-
хитект е, че сграда не се 
прави никога сама за себе 
си – „изобщо сграда”, а ви-
наги трябва да произтича 
от околната обстановка, 
дори и в случаите когато 
тя съзнателно ще кон-
трастира на тази обста-
новка. Това е нещо, което 
не се осъзнава от всички. 
В редица, и то най-отго-
ворни случаи един проект 
може да бъде отхвърлен 
изцяло още на нивото на 
градоустройственото 
решение, като останала-
та негова част, за която 
са хвърлени огромни уси-
лия и труд, изобщо не се 
разглежда. Този подробен 
пример ще покаже наглед-
но също почти всички 
разгледани в тази глава 
проучвания по отношение 
на градоустройствените 
проблеми в действие, и то 

при едно сложно и конфлик-
тно взаимно преплитане. 
Примерът е свързан с 
международния архитек-
турен конкурс за сграда 
на Народната опера в Со-
фия, проведен през 1973 г. 
(фиг. 2), която е трябвало 
да попадне в един парцел 
с НДК. Очевидно е било, 
че основната сграда как-
то по важност, така и по 
композиционен замисъл е 
трябвало да бъде конгрес-
ният център. Ето защо 
Операта е проектирана с 
по-изчистени и сдържани 
форми. По-късно взетото 
решение тя да не се строи 
на това място не подобри, 
а направи по-бедно изявя-
ването на НДК и създаде 
компликации с овладяване 
на околното простран-
ство.

Взаимодействие  

сграда – природа

Субординацията на 
една сграда може да се 
прояви и по отношение 
на природни дадености. 
В действителност това 
е най-често срещаният 
случай.

Обикновено се тър-
си меко и ненатрапчиво 
включване в природната 
среда, което по същество 
представлява и самата 
субординация. Първи въ-
прос за изясняване е изло-
жението на терена. То е 
от съществено значение 
за всички жилищни, произ-

водствени и технологични 
сгради, промишлени ком-
плекси, части или анекси 
на обществени сгради. 
Съобразяването с него е 
в две диаметрално проти-
воположни посоки – в тър-
сене на добро ослънчаване 
или в предпазване от пре-
комерно прегряване. Ва-
жна за изясняване е и кон-
фигурацията на терена. 
Пълна и вярна информация 
се получава от геодезиче-
ското заснемане на тере-
на за предварителна и ори-
ентировъчна, но неточна 
информация. Проектира-
нето на бъдещата сграда 
в съответствие с релефа 
е един от най-отговорни-
те моменти и често ключ 
към интересно решава-
не на сградата, особено 
при силно наклонен релеф. 
Към проучването на вида 
и състоянието на терена 
спада и информирането 
дали в района на сграда-
та или комплекса попа-
дат интересни теренни 
дадености – хълмове, 
оврази, реки, ручеи, каме-
нопади, уникални изгледи 
и панорами и други при-
родни забележителности. 
Предмет на проучване са 
и дървесните насаждения 
в района на сградата или 
комплекса, което често се 
пренебрегва в някои съвре-
менни примери, като сляпо 
и непрофесионално се из-
кореняват дървета, защо-
то пречат на решението. 
Добрата архитектурна 

практика обаче запазва 
в максимална степен съ-
ществуващата дървесна 
растителност. Това може 
да доведе до уникални 
архитектурни, компози-
ционни и обемно-прос-
транствени решения. За 
запазването на ценна гру-
па или отделни дървета 
се проектират вътрешни 
дворове в общата компо-
зиция, оформят се овла-
дени чупки или отстъпи в 
контура на сградите, съз-
дават се пробиви в плочи, 
обеми и тераси, а в някои 
случаи дървесните видо-
ве се вграждат в зимни 
градини и в интериора на 
сградата (фиг. 3).

Един от най-харак-
терните примери за суб-
ординация на сградата 
спрямо природната среда 
е световноизвестната 
Fallingwater (Къщата над 
водопада) в Мил Рън, щат 
Пенсилвания, проектирана 
от Франк Лойд Райт (фиг. 
4). Къщата е композиция 
от свободно висящи тера-
си и вертикални варовико-
ви обеми върху стоманени 
подпори над водата. Част 
от скалата е вградена, ос-
тавена вътре в сградата, 
и е използвана в оформ-
лението на интериора. С 
този проект Райт успява 
да постави обитателите 
на дома в особено близък 
контакт с природата. Той 
умело използва предоста-
вения за проекта терен, 
като вместо да разруша-
ва средата и природните 
дадености, по принцип 
трудни за преодоляване, 
той вписва решението си 
в тях и обратното – ин-
тегрира ги вътре в сгра-
дата. Гениалността на 
Райт в усвояването на 
всеки детайл от пейзажа 
в проекта му – пример за 
наистина добра архите-
ктурна практика, може 
само да вдъхнови всеки 

архитект. От всяко кътче 
на къщата лъха вътрешно, 
осъзнато подчинение на 
природната среда и съо-
бразяване с нея – субор-
динация. Този шедьовър 
не е като обемните сто-
манобетонни домове на 
богаташи, които често 
срещаме в полите на Ви-
тоша и на много места в 
България. И архитектът, и 
възложителят тук не са си 
поставяли за цел постига-
не на престиж и световна 
известност. Обаче имен-
но това са постигнали! Не 
подчертаването на сгра-
дата за сметка на приро-
дата, а тъкмо обратното 
– пълната субординация е 
спомогнала за това.

Овладяването на тън-
костите на субординация-
та изисква висок и точен 
творчески критерий, голя-
ма обща и професионална 

култура, ерудиция, устой-
чивост и високи морални 
качества. Единствено 
притежаващите тези ка-
чества биха могли да въз-
приемат необходимостта 
от съобразяване и под-
чиняване на проекта си 
спрямо средата. Суборди-
нацията означава осъзна-
ване на вътрешната осъз-
ната необходимост от 
самоподчинение, самокон-
трол и самодисциплина в 
името на по-висш порядък 
и е в основата на добрата 
архитектурна практика.
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Фиг. 3. „Пръстенът около едно дърво”, „Тезука Архитектс”: 

а) изглед към сградата; б) план и разрези

a)

б)

Фиг. 4. Fallingwater, Франк Лойд Райт: 

а) изглед към сградата; б) план и фасада

a)

б)



28 СТРОИТЕЛ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ петък, 25 юли 2014

Инж. Георги Славов, директор на ПГСАГ „Лубор Байер“:

Петър Терзиев, 
ОП на КСБ – 
Стара Загора

Инж. Славов, как оце-

нявате връзката меж-

ду ОП на КСБ – Стара 

Загора, и ПГСАГ „Лубор 

Байер“?

Гимназията е асоции-
ран член на Областното 
представителство на 
Камарата от 2007 г. През 
2008 г. сключихме договор 
за сътрудничество, с кой-
то положихме основите на 
по-тясно партньорство. В 
резултат на това успяхме 
да реализираме няколко 
важ ни задачи. През 2008 г. 
по проект „Модернизира-
не на професионалното 
образование“ ОП на КСБ – 
Стара Загора, като съфи-
нансиращ орган помогна 
да оборудваме и обновим 
три работилници – за ви-
соко и за ниско строител-

ство и за водоснабдяване 
и канализация. В тях уче-
ниците придобиват прак-
тически умения за зидане, 
облицовки, сухо строи-
телство, полагане на на-
стилки, водоснабдителни 
инсталации и т.н. По съ-
щия проект оборудвахме и 
три кабинета по теория с 
мултимедия. През 2011 г. 
КСБ поде много добра 
според мен инициати-
ва – проекта „Аз мога да 
строя“. Може да се каже, 
че ПГСАГ „Лубор Байер“ е 
сред учредителите му на 
национално ниво. Вклю-
чихме се със 7 отбора и 
отзивите сред учениците 
са отлични. Участниците 
споделиха, че са научили 
много нови неща, които 
са им помогнали. Над 95% 
от тях след завършването 
на гимназията са приети 
в университети. Тази го-
дина учениците, участва-
ли в проекта „Аз мога да 
строя“, получиха призна-
ние и от общината. По 
случай 24 май те бяха на-
градени от кмета Живко 
Тодоров с колективното 
отличие „Млада Загора“. 
Награда им връчиха и от 
Научно-техническия съюз 
в града. 

Ежегодно местното 
Областно представител-
ство участва и в държав-
ните изпитни комисии 
чрез свои експерти, кои-

то оценяват учениците 
наравно с нашите пре-
подаватели. Другото, на 
което държим, са рецензи-
ите от ОП на КСБ – Ста-
ра Загора, относно това, 
къде имаме пропуски, къде 
нещата са се получили 
добре и какво трябва да 
направим. На национално 
ниво КСБ е партньор на 
Министерството на об-
разованието и науката. 
Това сътрудничество се 
осъществява и на реги-
онално ниво. През 2012 г. 
бяхме домакини на мест-
ния кръг на състезанието 
„Най-добър млад строи-
тел“. ОП на КСБ – Стара 
Загора, ни предостави 
експерти за комисиите 
по оценяване, подпомогна 
ни финансово за част от 
дейностите, както и ор-
ганизационно.

В момента приключва 
проектът „Училищни прак-
тики“, който започна през 
октомври 2013 г. В него 
участват 175 ученици от 
ХI и ХII клас. Повечето от 
тях са в проектантски 
фирми. От строителните 
компании, в които се про-
веждат училищни прак-
тики, мога да посоча „Пи 
Ес Ай“ АД, „Ес Би Ес“ АД, 
„Вито-95“ ООД – общо над 
22 фирми. 

Гимназистите са мно-
го доволни от това, че 
участват в живота на 

тези фирми и че получа-
ват практически умения и 
знания. Освен това имат 
стипендии, а на самите 
фирми се заплаща за нас-
тавниците. Друг важен 
проект е „Образователен 
парк“ по ос „Развитие на 
образованието в сътруд-
ничество с работодате-
лите“, в който КСБ е в ро-
лята на заинтересована 
страна, като потребител 
на кадрите. В следващия 
проект – „Мобилност“, за 
прилагане на теоретични 
знания в практическа сре-
да 20 ученици преминаха 
най-напред теоретично 
обучение, след което по-
сетиха голям строителен 
център в Германия. Този 
проект се осъществи не 
само с помощта на КСБ, 
но и с подкрепата на срод-
ната организация в Герма-
ния. 

И не на последно място 
трябва да отбележа съв-
местното участие на ОП 
на КСБ – Стара Загора, и 
ПГСАГ „Л. Байер“ в търже-
ства, юбилеи, официални 
срещи и други инициативи.

Според много строи-

тели обаче практиката 

е като че ли липсващата 

част от пъзела в образо-

ванието.

Учениците провеждат 
240 часа практика го-
дишно, като повечето са 
в проектантски органи-
зации. Би следвало това 
да се поддържа и разви-
ва. Може би трябва да се 
раздели на две части – за 
2-ра и 3-та степен. Какво 
пречи през лятото учени-
ците 30 дни да работят в 

реална среда и да прила-
гат наученото на практи-
ка? При нас ваканциите са 
големи – в чужбина нямат 
толкова продължителни 
почивки. 

Идеята ми е да поис-
каме помощ от КСБ при 
насочване на учениците 
към реална работна среда 
– там, където има произ-
водство. Защото в проек-
тантските организации 
се прилага предимно те-
орията и гимназистите 
не са на строителната 
площадка. Отивайки там, 
към тях се отправят дру-
ги изисквания, например 
да могат да чертаят с 
AutoCAD, да имат основ-
ни понятия, свързани със 
стоманобетон, архите-
ктурно проектиране, гра-
доустройство и т.н.

В тази връзка учени-

ците би следвало да за-

почват практика от IХ 

или Х клас?

От Х клас, защото на-
вършват 16 г. и според за-
конодателството в Бълга-
рия от тази възраст вече 
имат право да се трудят. 

А кога следва да за-

поч не изучаването на 

специалните предмети?

В проекта за промя-
на на Закона за образо-
ванието е предвидено 
това да става от Х клас. 
Има логика, ако се огра-
ничат общообразова-
телните предмети и в Х 
и ХI клас останат само 
специалните. Но сега се 
изучават прекалено мно-
го общообразователни 
предмети. 

Как би следвало да 

се провежда практика-

та – по 2 – 3 часа 2 пъти 

седмично или веднъж сед-

мично през целия ден?

Учебната практика би 
трябвало да се провежда 
цял ден. Защото при сега 
действащите наредби, до-
като ученикът се подгот-
ви за нея – да се облече в 
работен екип, и времето 
свършва. А производстве-
ната практика следва да 
се провежда един месец 
след края на учебната 
година в условията на 
реална работна среда. 
Тук е мястото на КСБ да 
настоява пред институ-
циите за тези промени. 
Нито КАБ, нито КИИП ис-
кат учениците да ходят 
по 2 – 3 часа на практика 
при техни членове – проек-
тантите и архитектите 
настояват ученикът да 
бъде при тях по цял ден, а 
не няколко пъти за малко. 

Трябва ли да се въвеж-

да дуалната система в 

момента, или не?

Дуалната система 
трябва да се въведе и 
колкото по-бързо, толко-
ва по-добре за нискоква-
лифицираната работна 
ръка. Защото, ако в един 
момент икономиката за-
почне да бележи ръст, ще 
се почувства недостиг на 
квалифицирани кадри. Да 
не говорим, че и в момента 
те не се намират лесно. 

Не е ли рано от VI – VII 

– VIII клас учениците да 

придобиват квалифика-

ция?

Не е рано,  защото 

става дума за деца, кои-
то имат проблеми на со-
циално или битово ниво и 
колкото по-бързо се вклю-
чат в определени норми и 
правила, толкова по-добре 
за тях и за обществото. 
Когато са в системата 
на образованието, те до 
известна степен са за-
щитени, дава им се перс-
пектива. Установено е, 
че ученикът може и да си 
позволява да отсъства 
от час, но никога не си 
позволява да отсъства 
от работното си място. 
Тези ученици ще имат 
сключен договор с фирма. 
Водещият фактор за тях 
ще е компанията. А фир-
мите като част от КСБ 
ще предявят претенции 
относно това, какво тряб-
ва да знае ученикът, какво 
трябва да може да прави 
и т.н.

Всяка една фирма, коя-
то държи да остане на 
пазара, прави равносмет-
ка на кадрите си. Тя се 
стреми да има колкото се 
може по-висококвалифици-
рана работна ръка, която 
и да се подмладява. Защо-
то идва момент, в който 
старите кадри няма да 
бъдат на пазара на тру-
да. За съжаление имаше 
период, в който нямаше 
добра подготовката на 
кадрите, и сега с по-тес-
ни връзки между учили-
щата и фирмите може 
професионалните умения 
на учениците да се подо-
брят за да отговарят на 
потребностите на съот-
ветните компании. 

Следователно връз-

ката между училищата и 

фирмите трябва да ста-

ва все по-тясна?

Да, и този процес в бъ-
деще ще се задълбочава. 
Ние също се интересува-
ме каква е перспективата 
за развитие на Староза-
горския регион. Област-
ната управа има план за 
близките 5 – 10 години. За 
съжаление образование-
то е винаги една крачка 
назад. Докато фирмите 
много добре знаят какво 
се търси в момента, го-
ре-долу какво ще се търси 
след 5 г. и предполагат 
какво ще се търси след 
10 г. Когато си сътрудни-
чим с тях, ще подготвим 
такива кадри, каквито ще 
са необходими на съот-
ветния регион. 

Колко ученици учат в 

ПГСАГ „Лубор Байер“?

В момента нашите 
ученици са 730 и сме най-
голямата професионална 
гимназия в региона. А от 
гимназиите в страната 
сме на 3-то място в Бъл-
гария по брой ученици, 
след сродните училища в 
София и Пловдив. 

Инж. Георги Славов е роден на 25 февруари 1955 г. 

Завършил е през 1981 г. Висшия институт по 

архитектура и строителство – София (днес 

УАСГ), като инженер по промишлено и гражданско 

строителство. През 1992 г. придобива учителска 

правоспособност в Техническия университет в 

Габрово. 

Първо работи като технически ръководител – от 1981 

до 1984 г., при изграждане на жилищни и обществени 

сгради, както и в Строително-монтажен комбинат 

– Стара Загора. След това до 1992 г. е зам.-директор 

на Техникума по строителство в Града под липите. 

От 1992 г. до сега е директор на Професионалната 

гимназия по строителство, архитектура и геодезия 

„Лубор Байер”.

Снимка авторът
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Людмил Митакев

Едва ли има българин, 
който да не е посетил Вар-
ненския аквариум. Ембле-
матичната за морската 
столица сграда е подобна 
на станцията в Неапол, а 
замисълът е на цар Фер-
динанд. Монархът стои 
изцяло зад идеята.

В двореца Евксино-
град на 6 януари 1906 г. 
царят разпорежда на д-р 
Парашкев Стоянов да ор-
ганизира морска станция, 
като обещава пълната си 
подкрепа. Същата вечер 
монархът пише писмо до 
директора на Неаполска-
та зоологическа градина 
проф. Дорн, за да му иска 
съвети и съдействие за 
създаването на този нов 
за страната институт. В 
следващите дни д-р Сто-
янов пък води разговори с 
различни официални лица 
от Варненския общински 
съвет за осигуряване на 
терен за сградата. Проф. 
Дорн се отзовава на пока-
ната на цар Фердинанд и 
изпраща планове и снимки 
на Неаполската станция.

На 17 януари 1906 г. 
частният секретар на 
Фердинанд – Ламбрев, те-
леграфира на Стоянов и 
му нарежда да изработи 
съвместно с окръжния уп-
равител обстоятелствен 
рапорт, който да бъде из-
пратен до министъра на 
народното просвещение. 
Въз основа на него Минис-
терският съвет взима ре-
шение за построяване на 
морската станция.

На 25 януари 1906 г. 
Общинският съвет с про-
токолно решение № 61 
отпуска сума и назначава 
комисия, която да обходи и 
избере подходящо място. 
През есента вече е поло-
жен 

основният камък 

на сградата. На тър-
жеството присъстват 
цялото царско семейство, 
министърът на просвета-
та Иван Шишманов и на 
вътрешните работи Ди-
митър Петков, предста-
вители на академичната и 
културната общност, чуж-
дите дипломати във Варна 
и множество граждани. 
След молебена цар Ферди-
нанд произнася реч, в коя-
то отбелязва, че високото 
развитие на един народ се 
мери по количеството и 
качеството на научните 
учреждения, които е осно-
вал и чрез които е внесъл 
нещо от себе си в общо-
то съкровище на всемир-
ната култура. „Ето защо 
българският народ, съз-
навайки тази истина, не е 
забравял, че има да се гри-
жи не само за своето по-
литическо укрепване и ма-
териално благосъстояние, 

но и за своето повдигане 
чрез всички средства, кои-
то му доставят науките и 
изкуствата и които създа-
ват общочовешките цен-
ности. Аз виждам недалеч 
деня, когато европейски 
учени ще посещават този 
очарователен бряг, за да 
изучат една от най-инте-
ресните фауни и заедно 
с това, намирайки всички 
условия за успешна научна 
работа, да отдават чест 
на малката, но културно 
пораснала България”, под-
чертал монархът.

По случай полагане-
то на основния камък на 
станцията са били раз-
менени приветствия с ру-
мънския княз, с принца на 
Монако, с проф. Дорн и др.

Решението е функционално 

и модерно

Проектът за зданието 
на Аквариума се възлага на 
известния варненски архи-
тект Дабко Дабков. Голямо 
внимание той отделя на 
увенчаващия завършек на 
сградата, който е в съот-
ветствие със зараждащо-
то се национално-роман-
тично направление у нас. 
Изключително оригинално-
то решение на фасадата 
съчетава барелефни изо-
бражения на огромна мида 
и някои от най-разпрос-
транените животински 
видове в Черно море. Арх. 
Дабков споделя идеята, 
че именно в обществена-
та архитектура могат да 
се създадат нови типове 

сгради, въплъщаващи об-
ществените настроения 
и духовната нагласа на на-
цията, и то чрез модерни 
композиционни решения и 
образен език. Времето на-
лага в архитектурата на 
сградите, предназначени 
за обществен живот, да 
се вложат образи, които 
да подкрепят национално-
то самосъзнание. И дока-
то повечето примери по 
това време са в София, 
то Аквариумът е своеоб-
разен, но точен отклик на 
авангардното европейско 
течение от първия етап 
на модерната архитек-
тура – сецесиона. Дори 
един кратък анализ раз-
крива пълното сходство 
в принципите на формооб-
разуването. Той е сложен 
комплекс, изграден от от-
делни функционални зве-
на, изявени във външните 
обеми, които се разкриват 
пред погледа постепенно, 
възприемат се в движе-
ние и от много зрителни 
точки. Вътрешните прос-
транства са пластични и 
преливат едно в друго с 
меки преходи. Стълбища-
та се разгръщат плавно 
в пространствата, та-
ваните са третирани 
като част от заобикаля-
щите стени и покривни 
покрития. Използват се 
конструктивни решения 
от метал - новост за ев-
ропейската архитектура, 
като се прилагат така, че 
да изявят своята пласти-
ка и художествена изрази-
телност на формите.

През 1911 г. сградата е 
построена, но 

започването  

на Балканската война

през 1912 г. не дава въз-
можност за обзавеждане-
то й. За по-лесно довърш-
ване на Аквариума, както и 
за използването му за на-
учни цели, цар Фердинанд 
през 1913 г. по препоръки-
те на професорите зооло-
зи д-р Шишков и д-р Моров 
предава сградата на Со-
фийския университет „Св. 
Климент Охридски“. През 
1914 г. проф. Г. Шишков по-
ема грижите за обзавеж-
дането на станцията с 
необходимите инсталации 
и съоръжения. Започване-
то на Първата световна 
война през 1914 г. отново 
спира развитието на ин-
ститута, а краят на вой-
ната нанася поражения на 
зданието. Сградата на Ак-
вариума става убежище на 
войскови части, а после и 
квартира на прогонените 
от родината си тракийски 
бежанци. След нещастно-
то завършване на война-
та през 1918 г. зданието е 
било използвано последова-
телно от войскови части, 
от Машинното училище и 

от Рибарското училище 
до 1930 г. През същата 
година полуразрушената и 
в окаян вид сграда отново 
е предадена на Софийския 
университет. Под ръковод-
ството на проф. Ст. Кон-
сулов е извършен основен 
ремонт. На 17 юли 1932 г. 
цар Борис III открива офи-
циално Морската биоло-
гична станция. На тази 
дата се чества и годиш-
нина от създаването на 
Варненския аквариум. 

Централната зала 
разкрива пред погледа на 
посетителите впечатля-
ваща колекция от сладко-
водни и морски обитатели, 
представени в естестве-
ната им среда. В няколко 
съседни салона са подре-
дени експозиции, даващи 
пълна картина за флората, 
фауната и специфичните 
особености на Черно море.

В другите две зали 
могат да се видят пре-
парирани представители 
от Световния океан, да 
се проследи миграцията 
на рибите, нагледно да се 
разгледа хранителната 
верига в морските води, 
структурата и особено-
стите на Черно море. 

След направените през 
последните години ремон-
ти Аквариумът е място 
за отмора и за трупане 
на знания. Тук е и офисът 
на Балканската асоциация 
за околна среда (BENA). За 
хората с двигателни про-
блеми е изградена специал-
на механична рампа, която 
прави института достъ-
пен, а информацията въ-
тре е поднесена и в ката-
лог с Брайловата азбука. 

Кой е арх. Дабко Дабков

Проектът за зданието 
на Аквариума неслучайно 
е възложен на знамени-
тия варненски арх. Дабко 
Дабков. В изданието „Ар-
хитектурата на България 
1878 – 1944” е поместен 
следният текст: „Негово-

то творчество е понякога 
немного индивидуализира-
но, друг път извънредно 
характерно и преминава 
през всички стилови осо-
бености.” Това лаконично 
заключение ни въвежда в 
света на големия Дабков – 
една от най-ярките лично-
сти на стара Варна. 

Роден е в Трявна на 21 
януари 1875 г. Следва ар-
хитектура в Мюнхен. За-
връща се във Варна през 
1899 г. и в периода 1905 
– 1912 г. е архитект и ок-
ръжен инженер. Тези годи-
ни се характеризират с 
усилено строителство и 
благоустрояване на града 
с площади, булеварди, ули-
ци, обществени и жилищни 
сгради.

В силния си творчески 
период след 1910 г. Дабков 
проектира редица ембле-
матични до наши дни вар-
ненски сгради. Измежду 
тях са модерният кино-те-
атър „Ранков“, доходните 
здания на ул. „Княз Борис I“, 
хотел „Лондон“ с двустран-
но централно тяло, с бал-
кони, фризове и орнаменти, 
както и някои от знакови-
те къщи на бул. „Мария Лу-
иза“. Архитектът е автор 
на сградите на Софийска-
та банка на ул. „Преслав-
ска“ и Средното търговско 
училище (сега Икономиче-
ския университет). Съв-
местно с арх. Стефан Ве-
недикт Попов проектира 
монументалното здание 
на Търговско-индустриал-
ната камара, днес Щаб на 
Военноморските сили.

Разхождайки се само 
по „Княз Борис I”, името 
на арх. Дабко Дабков сре-
щаме 8 пъти. Той е може 
би най-успешният варнен-
ски архитект с огромно 
творчество. След 1944 г. 
е дискредитиран. Голяма 
част от имуществото му 
е национализирано, а се-
мейството – подложено на 
тормоз. Арх. Дабков труд-
но понася това унижение. 
Умира на 8 януари 1945 г. 

Създаден е по идея на цар Фердинанд

Арх. Дабко Дабков

Аквариумът и днес е една от 

представителните сгради в 

морската столица

Арката и вътрешният двор

Орнаментите и украсата са възстановени в оригинален вид

Снимки Георги Сотиров
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Карим Рашид е пионер в промишления дизайн

Людмил Митакев

Мекотата като база за 
философията на формите 
– всичко наоколо е повлияно 
от тази тенденция. Мебе-
лите ни са по-меки, колите 
– с все по-кръгли форми, 
дори самите ние ставаме 
по-закръглени. Мислите не 
са на университетски пре-
подавател по философия, а 
на доказания професиона-
лист в промишления дизайн 
Карим Рашид. 

Чувствените извити  

линии са запазената марка 

на твореца

Карим Рашид е наполо-
вина египтянин, наполовина 
англичанин. Завършва про-
мишлен дизайн в универси-
тета „Карлтън“ в Отава, 
Канада, през 1982 г. Про-
дължава обучението си в 
известни студиа в Неапол, 
а след година отива в сту-
диото на Родолфо Боне-
то в Милано. През 1993 г. 
стартира самостоятелна 
дейност, след като откри-
ва собствено студио в Ню 
Йорк.

Негови творби са изло-
жени в Музея на изкуство-
то във Филаделфия, в музея 
на съвременното изкуство  
в Ню Йорк и на редица други 
места в САЩ, Япония, Хо-
ландия и Великобритания.

Рашид е създал повече 
от 2000 продукта в обла-
стите интериор, мода, 
мебели, осветление и т.н. 
за компании като Sony, 
Citibank, Issey Miyake, Prada 
и др.

Преливащи форми, плавни 

извивки и ярки цветове

Творчеството му в 
този стил вече се изуча-
ва и в университетите, 
защото слага край на ув-
лечението по правилните, 
почти геометрични форми 
и дава простор на глобал-
ното мечтание по мек уют 
и сигурност. От студиото 
си в Ню Йорк или Амстер-
дам Рашид впечатлява 
света с оригинални пред-
ложения. Биоморфният и 
жив дизайн се обръща към 
дълбоко вкоренения в нас 
копнеж по чувственост 
и топлина. Могат ли ди-
ванът или креслото да са 
еротични? Отговорът е 
„да” и го дава Карим Рашид. 
Розовият цвят на серията 
Swing приканва към почивка 
и отпускане. Еротичното 
гъделичкане на сетивата 
е върховна наслада. Той все 
едно е създаден специално 
за любовното гнездо.

Аз съм, а дизайнът е…

„Определям работата 
си като чувствен мини-
мализъм или сенсуализъм, 
при който всички детайли 
комуникират помежду си, 
докосват се и се вдъх-
новяват взаимно, биту-

вайки минималистично. 
Животът ни се формира 
все повече от мултикул-
турността и смесените 
форми.” Тази гледна точ-
ка на дизайнера отговаря 
напълно на съвременната 
тенденция към глобал-
ност и пресичане на тес-
ните граници на стилове и 
култури. Досегът с много 
гледни точки отваря по-
гледа му за красивото и 
не оставя място за робу-
ването на определен стил 
и проявата на ограничен 
вкус. Затова твърди, че 
дизайнът е най-същест-

вената емоция в живота. 
Той трябва да се занима-
ва с душевния баланс и да 
обогатява въображението 
и опита на човека по от-
ношение на всеобщото. 
Разнообразието, различ-
ността, многопосочност-
та и способността за 
промяна са основите на 
всяка една цялостна кон-
цепция. Възможността за 
правене на индустриален 
дизайн е креативен, поли-
тически, психичен акт и 
социално интерактивен 

процес, произхождащ от 
чувството за възприети-
те форми. Резултатът се 
манифестира в естест-
вени форми, докато съдър-
жанието се инспирира от 
всяка една възможност, 
предоставена ни от мо-
дерния свят.

Новите обекти, фор-
миращи живота ни, са мул-
тикултурни и надхвърлят 
границите на отделните 

смесени форми. Те могат 
да съществуват нався-
къде и в различна взаимна 
зависимост. Биват както 
естествени, така и синте-
тични и се стимулират от 
телекомуникацията, инфор-
мацията, развлечението и 
дори от моделите на пове-
дение. Културата ни улавя 
енергията и феномена на 
тази нова и универсална 
дигитална ера, казва Карим 
Рашид. Може би и заради 
тези свои тези напоследък 
е често гост-професор в 
най-елитните висши учи-
лища по света.

Да носят радост 

„Езикът на моите обек-
ти е прост и директен, без 
излишни неща. Виждам тво-
ренията си като преливане 
на органичното в чисто 
геометричното. В проти-
вовес на темите за прели-
ването и незаменимостта 
на продуктите аз защита-
вам тезата, че всеки нов 
обект трябва да замести 

поне три досегашни прос-
то защото по-добрите 
продукти преподреждат 
и коригират пазара. Нами-
рам, че дизайнът им не би 
трябвало да поставя бари-
ери във всекидневието, а 
да се възприема с обожа-
ние и приповдигнатост. 
Опитвам се да правя неща, 
които действат отпуска-
що на духа. Би следвало те 
да ни носят радост и да 
улесняват работата ни, 
но едновременно с това да 
ангажират прогресивно ес-
тетическото у нас. 

Животът ни се обога-
тява от емоции и красота, 
комфорт и лукс, функцио-
налност и целесъобраз-
ност и всичко това е съв-
местимо. Красотата е 
по-дълбоката неразривна 
връзка между вътрешното 
и външното, тя е своеоб-
разна осмоза на естетика-
та. Това не е въпрос на вкус 
или персонално предпочи-
тание или склонност, а раз-
биране, процес на трупане 

на опит. Така схванатото 
по-дълбоко измерение на 
красотата означава, че при 
нея съдържанието играе 
решаваща роля. Чрез него 
тя се проявява във всичко 
– картини, архитектура и 
пространството само по 
себе си. Оптическото въз-
действие и концепцията 
са едно цяло. Всичко, което 
е красиво, има висока въ-
трешна стойност.”

Експерименти  

с материалите

„Интересувам се от 
възхода на нови методи 
за производство и мате-
риали, от глобални пазари, 
които дават надежда за 
преструктуриране на жиз-
нения ни свят в различни-
те му измерения“, обобща-
ва визията си творецът. 
Според него изискване на 
новата култура е разра-
ботването на форми, ма-
териали и стилове, тъй 
като потенциалът е без-
краен. Това се отнася за ог-
ледалата, сложността на 
покритията, обработката, 
цветовете и нюансите на 
боите и материалите. За 
да докаже, че е навсякъде, 
той е проектирал модерни 
метални декоративни плоч-
ки, направени в сътрудни-
чество с австралийската 
компания Alloy Design. Ин-
тересната колекция съдър-
жа осем декоративни мо-

тива, всеки във вариант на 
повтарящи се клетки. Така 
те се сливат в хипнотизи-
ращ 3D модел. Поставени 
на стените, изглеждат 
като високотехнологична 
и футуристична облицовка 
в движение, докато светли-
ната играе с полировката 
на метала.

Предлагат се в стома-
на, мед, месинг, титан и 
сурова стомана. Може да 
се използват като акцент 
в кухни, дори и в комбинация 
със съвсем семпли мебели 
и като материал, и като 
форма. Също така и за 
фонов растер на всякакъв 
друг тип мебели с цел да се 
привлече вниманието към 
въпросната мебел.

На техния фон например 
спокойно може да се разпо-
ложи композиция от кера-
мика за приемна на офис, 
както това се е случило 
в реномирана компания в 
Берлин. А в Москва изпъл-
нява голям проект за обно-
вяване на партерния етаж 
на мола Bosco Pi. Мисията 
на Карим Рашид е била да 
обнови нерентабилния пар-
терен етаж и да привлече 
клиенти и на следващото 
ниво. Общото звучене на 
проекта може да се оп-
риличи на калейдоскоп от 
аквамарин, зелена ябълка, 
лимоненожълто и розово 
– съчетание, типично за 
дизайнера, подчертано с 
футуристични форми.

Карим в собственоръчно направено сако на фона на 

иновативното покритие

Обзавеждане на култово 

заведение в Ню Йорк

Авторът представя 

едно от последните 

си творения – 

Комбинираната къща

Фотьойлите „Лимон“ 

и табуретки
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ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Наименование: „Избор на изпълнител на СМР за обект: „Во-
доснабдяване група „Горнослав” - ремонт на захранващи водопро-
води за селата Горнослав и Червен в обсега на техния сервитут, 
община Асеновград”

Наименование: „Извършване на вътрешен строителен ре-
монт в централна сграда на Министерство на регионалното 
развитие, ремонт на хидроизолация покрив конферентна зала и 
на окачена фасада - покрив атриум“. 

Наименование: Определяне на изпълнител на СМР за обект 
„Изграждане на център за отдих, свободно време и социални ус-
луги за възрастни хора и хора с увреждания”

Още на: www.vestnikstroitel.bg

Oсн. предмет: 45332000 - Строителни и 
монтажни работи на водоснабдителни и 
канализационни инсталации  
Прогнозна стойност: 1 051 433,77 лева
Краен срок за изпълнение: Завършване: 
15.12.2014 г. 
Срок за получаване на документация за 

участие: 11.08.2014 г.  Час: 16:30 
Срок за получаване на оферти или заяв-

ления за участие: 18.08.2014 г.  Час: 16:30

Отваряне на офертите: Сградата на об-
щина Асеновград, гр. Асеновград, пл. „Акад. 
Николай Хайтов” №9, зала 305
Дата: 19.08.2014 г.  Час: 10:30
За контакти: Айтен Салим 
Адрес: пл. „Акад. Николай Хайтов” №9
Адрес на възложителя: www.assenovgrad.
com
Телефон: 0331 20283
E-mail: obstina@assenovgrad.com  

Възложител: Община Асеновград
Описание: Настоящият проект е 

разработен съгласно искане на район 
„Асеновград“ на „ВиК” ЕООД, град Плов-
див, и община Асеновград за разрешава-
нето на проблема с често възникващите 
аварии по трасетата на водоснабдител-
ната група „Горнослав”. От тази систе-
ма се осъществява захранването с вода 

за питейно-битови нужди на селата Го-
рнослав, Червен , Стоево, Долнослав, Ле-
ново и Искра. Основен предмет на този 
проект е реконструкцията на същест-
вуващите водопроводи в участъка от 
водоизточника каптажа „Свети Георги” 
до началото на регулацията на село Чер-
вен – съществуващата обща водомерна 
шахта.

Възложител: Община Исперих
Описание: Изграждане на център за 

отдих, свободно време и социални услуги 
за възрастни хора и хора с увреждания, 
вкл. Домашен социален патронаж и Об-
ществена трапезария, Поддейност 1.1. 
Демонтажни работи, Поддейност 1.2. АС 
работи, Поддейност 1.3. Ел. работи, Си-
лова инсталация и осветителна инстала-
ция, Заземителна инсталация, Мълниеза-
щитна инсталация, Поддейност 1.4. ОВК 

работи, 1.4.1. Отопление, Отоплителни 
тела, Котелна инсталация, Вентилация, 
Оборудване и съоръжения, Газсигнали-
зация, Поддейност 1.5. ВиК работи Во-
допроводна инсталация, 1.5.1. Сградно 
водопроводно отклонение, Вътрешна во-
допроводна инсталация, Канализационна 
инсталация, Вътрешна канализационна 
инсталация, Поддейност 1.6. Паркоус-
тройство и благоустройство 1.6.1. На-
стилки , 1.6.2. Озеленяване.

Наименование: Oсн. предмет: 45000000 - 
Строителни и монтажни работи 
Прогнозна стойност: 369 615 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в дни: 150
Срок за получаване на документация за 

участие:  06.08.2014 г.  Час: 17:00
Срок за получаване на оферти или заяв-

ления за участие: 14.08.2014 г.  Час: 17:00
Отваряне на офертите: Заседателна 

зала на община Исперих, ул. „Дунав” №2, 
партерен етаж
Дата: 15.08.2014 г.  Час: 11:00

За контакти: Севим Адем
Факс: 08431 4712
Адрес: ул. „Дунав” №4
Адрес на възложителя: www.isperih.bg  
Телефон: 08431 2178
E-mail: op_isperih@abv.bg 

Oсн. предмет: 45400000 - Довършителни 
строителни работи 
Прогнозна стойност: 235000 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-

ност в дни: 120
Срок за получаване на документация за 

участие: 08.08.2014 г.  Час: 16:00
Срок за получаване на оферти или заяв-

ления за участие: 15.08.2014 г.  Час: 17:00
Отваряне на офертите: Министерство на 

регионалното развитие
Дата: 18.08.2014 г.  Час: 11:00

За контакти: Лилия Спасова
Факс: 02 9405474
Адрес: ул. „Св. св. Кирил и Методий” №17-19
А д р е с  н а  в ъ з лож и т ел я :  w w w . m r r b .
government.bg 
Телефон: 02 9405474
E-mail: LSpasova@mrrb.government.bg

Възложител: Министерство на регионал-
ното развитие

Описание: Предмет на поръчката е: „Из-
вършване на вътрешен строителен ремонт в 
централна сграда на Министерство на реги-
оналното развитие, ремонт на хидроизолация 
покрив конферентна зала и на окачена фаса-
да - покрив атриум“ и включва три етапа на 
изпълнение: Първи етап: 1. Хидроизолация на 
покрив над брифинг зала - 5-и етаж; 2. Подмя-
на на уплътнения по окачена фасада – покрив 
атриум; 3. Ремонтни работи по фасади – блок 
„А” на МРР. Втори етап: 1. Ремонт и подмя-
на на осветителни тела – блок „А” и блок „В” 
на МРР. Трети етап: 1. Бояджийски работи 
– първи етап – офиси със сменена дограма; 
2. Бояджийски работи – втори етап – офиси 
със сменена дограма; 3. Бояджийски работи в 
офиси без сменена дограма. Изпълнението на 
етапите включва следните видове работи и 
дейности, както следва: Демонтаж и монтаж 
на подгряваща покривна система, демонтаж 
на воронки, демонтаж на хидроизолация, де-
монтаж обшивка от еталбонд със запазване 
за повторен монтаж, демонтаж и монтаж на 
участък от окачена фасада, направа на нова 

циментова замазка за наклони в участък под 
машини за вентилация, доставка и полагане 
на хидроизолация – първи пласт и втори пласт, 
предварително почистване и обезмасляване 
на окачената фасада на атриума и елементи-
те към нея, почистване на фуга от силикон, 
демонтаж на фибрановия пълнеж, демонтаж и 
монтаж на алуминиев стъклодържател, пола-
гане на фасаден силикон „Даукорнинг“ или екви-
валентни, смяна на компрометиран гумен уп-
лътнител на стъклодържателя, почистване на 
фасадна облицовка от врачански камък - пясъ-
коструйно (хидробластиране), замонолитване 
на отвори ф20 - ф40 в облицовка от врачански 
камък и гранит и други спомагателни дейнос-
ти; Доставка и монтаж на осветителни тела, 
дросели, куплунги, стартери, автоматични 
прекъсвачи, кабелни канали и други материали 
и други спомагателни дейности; Частична под-
мяна на окачен растерен таван в компромети-
рани участъци, изчукване на компрометирана 
мазилка, изкърпване на компрометирана мазил-
ка, шпакловка по мазилката, възстановяване на 
мазилка „бонтаил”, доставка полагане на ла-
тексов грунд, събиране пренасяне и извозване 
на отпадъци в чували и др.

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

За контакти: 0899949455 Владимир Жеков

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!
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Идеята е провокирана от медузите

Страницата 
подготви 
Людмил Митакев

Даан Розегарде е из-
вестен холандски архи-
тект. Освен на впечатля-
ващи сгради той е автор 
и на светещ в тъмното 
път, вдъхновен от медузи-
те. Участък от магистра-
ла, построена по инова-
тивния начин, бе открит 
скоро в Холандия.

В боята, с която е на-

правена маркировката, е 
добавен специален фото-
луминесцентен прах. Това 
й позволява да се зарежда 
през деня и нощно време 
да свети в зелено за око-
ло осем часа. „Сметнах, че 
това е просто обновяване 
на стара идея и накарах 
инженерите да гледат 
филми за медузи. Как све-
тят те? Нямат слънчеви 
панели и нямат сметка за 
ток. И тогава се върнах-
ме на чертожната дъска и 

измислихме боите, които 
се зареждат през деня и 
светят през нощта“, раз-
казва Розегарде.

Новаторската идея, 
която елиминира нужда-
та от улично осветление, 
е реализирана от мест-
на компания, занимаваща 
се със строителство. Тя 
разработва и друг подо-
бен проект, който да е не-
утрален от гледна точка 
на екологичния си отпеча-
тък.

Нововъведенията на 
холандския дизайнер це-
лят да помогнат за по-ус-
пешното взаимодействие 
между хората и техноло-
гията. Една от реализира-

ните му идеи е дансинг с 
вградени дискосветлини, 
които се зареждат от 
подскачането на танцу-
ващите хора. Но той има 
и по-закачливи проекти. 

Неотдавна отново се 
прочу със създаването на 
дамска блуза, обработена 
с наноматериали. При въз-
буда дрехата става про-
зрачна.

През нощта свети, а през деня се зарежда

Бактериите са способни да реагират на средата, 
да изграждат сложни молекули и да растат в колонии. 
Използването им за създаване на структури и вещества 
по заявка може да доведе до истинска революция чрез 
т.нар. живи материали. Това е мнението на инженери 
от Масачузетския технологичен институт. Те успяха 
да накарат бактерии да строят изкуствени структури, 
като комбинират предимствата на живите организми 
с тези на неорганичната материя. Разработката им 
е демонстрация за възможностите на прохождащата 
технология, която в бъдеще може да се използва за на-
правата на слънчеви панели, самовъзстановяващи се 
материали, чувствителни сензори и какво ли още не. 
Използвайки генетичните ключове и модифицирани гени, 
проф. Тимъти Лу и колегите му създали синтетични 
влакна от протеин, наречен кърли. Това е биополимер 
със здравината на стомана. Учените направили така, 
че върху него да растат изкуствени материали, като 
например метал, подходящ за проводници. В един експе-
римент изследователите програмирали бактерия „да 
построи“ електрически ключ, който се активирал и спи-
рал според определен химичен сигнал.

„Визията ни е да създадем живи структури, в които 
клетките растат, строят биополимери и контролират 
неорганичните вещества около себе си. Само си пред-
ставете какво можем да постигнем, ако отглеждаме 
физически устройства и структури от малкото към 
голямото, с минимална намеса, вместо да ги произвеж-
даме и оформяме по обратния път“, уточнява проф. Ти-
мъти Лу от екипа.

Китайското чудо „Тянхе 
2” постави световен ре-
корд по мощност и измес-
ти на второ място в спе-
циализирания рейтинг „Топ 
500” американския „Титан”. 
Класацията се прави два 
пъти годишно и включва 
най-мощните компютри в 
света.

По време на система 
от тестове „Тянхе 2” е 
достигнал скорост 33,86 

петафлопа – квадрилиона 
операции с плаваща запе-
тая в секунда.

Суперкомпютърът е 
дело на специалисти от 
Университета по отбра-
нителна наука и техника 
към Народноосвободител-
ната армия на Китай в 
Чанша, провинция Хунан.

Скоростта на „Титан”, 
създаден от Национал-
ната лаборатория в Оук 

Доскоро учените се 
възхищаваха на графена 
– творение на нанотех-
нологиите. Изглежда, той 
ще бъде засенчен от нова 
звезда. Това е създаден 
чрез компютърно модели-
ране материал, който при-
тежава якост, гъвкавост 
и дебелина, близки до тези 
на графена. За разлика от 
него обаче новата крис-
тална структура може да 
бъде или проводник, или ди-
електрик. Превключването 
между състоянията ста-
ва както самостоятелно, 
така и в автоматичен 
режим. Структурата е с 
дебелина 3 атома. Два от 
тях са на химическия еле-
мент телур, между които 
има един атом молибден.

Учени от университе-
та в Станфорд публикува-
ха наскоро информация за 
това свое последно изо-
бретение. 

Основният плюс на 
свръхздравия и тънък 
графен е неговата спо-
собност да провежда 

електричество. Това пре-
димство може да бъде из-
ползвано при създаването 
на носими устройства и 
миниатюрна електроника. 
Но увеличаването на раз-
работките с високо ниво 
на техническо развитие 
трябва да отговаря и на 
нови изисквания, сред кои-
то е и последователна-
та работа в два режима 
на електропроводимост. 
С тази задача успешно 

се справя новата, т.нар. 
структура „превключва-
тел“ ,  представена от 
Карел-Александър Дуерло 
– възпитаник на универси-
тета, и Ивън Рийд – асис-
тент по материалознание 
и инженерство.

Принципът на функ-
циониране в режим „пре-
включвател“  е прост. 
Преходът от състояние 
на проводник в състояние 
на диелектрик е възможен 

при механично въздейст-
вие върху структурата 
на материала. Или просто 
казано, за да премине от 
едното състояние в друго-
то, е необходимо условни-
ят материал да се прегъне 
или притисне с определена 
сила.

За момента учените 
са направили само тео-
ретични изследвания, мо-
делирайки поведението 
на атомната решетка с 
компютърна програма. Все 
още не може да се говори 
за създаване на реален 
тестов образец, но спе-
циалистите са убедени, 
че разработката им ще 
отвори пътя и за други 
учени в това направление. 
В крайна сметка може да 
доведе до създаването 
на универсална гъвкава 
структура, която има 
всички предимства на 
графена и едновременно 
с това да играе ролята на 
превключвател, превръ-
щайки се от проводник в 
диелектрик.

Рей стана първият 
електронен служител на 
паркинга на летището в 
Дюселдорф. Автомобилите 
там могат да бъдат отка-
рани на предназначените 
за тях места без човешка 
намеса, но с компютърна 
прецизност. Роботът се 
задейства чрез специално 
приложение за смартфон. 
Собственикът просто ос-
тавя колата си на специ-

ално място, като потвърж-
дава чрез телефона си, че 
автомобилът е празен. И 
тогава Рей влиза в дейст-
вие. Роботът оперира на 
249 паркоместа. На оста-
налите собствениците 
на автомобили паркират 
сами. Услугата струва 29 
евро, като според управа-
та на летището Рей и ко-
легите му са програмира-
ни да действат прецизно 

до милиметър. Това озна-
чава, че не съществува и 
най-малката опасност от 

увреждане на автомобили-
те. Подобни роботи има и 
на други места по света.

Как расте биополимерът кърли

Ридж, щата Тенеси, при 
същите тестове е 17,59 
петафлопа.  На трето 
място е американската 
супермашина „Секвоя” с 
мощност 17,17 петафлопа.

„Топ 500” е междунаро-
ден проект, в рамките на 
който се съставят класа-
ции и се прави описание на 
500-те най-мощни компю-
търни системи в света. 
Той стартира през 1993 г. 

В неговите рамки два 
пъти годишно – през юни и 
през ноември, се публикува 
актуалната класация. По 
думите на създателите 
на рейтинга тази година 
на практика не се наблю-
дават промени в сравне-
ние с 2013 г. Сред 10-те 
най-мощни компютъра в 
света 6 са в САЩ, а по 
един има в Китай, Япония, 
Швейцария и Германия.
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Китай застава зад проекта
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Още тази година стар-
тира един от световните 
мегапроекти за нов канал 
между Тихия и Атланти-
ческия океан през Никара-
гуа. Държавната комисия, 
която планира строител-
ството, одобри окончател-
ния вариант на трасето. 

Президентът на стра-
ната Даниел Ортега и ди-
ректорът на компанията 
изпълнител HKND Group 
Ван Цзин обявиха, че стро-
ителните работи ще за-
почнат в края на 2014 г. 
Стойността на начина-
нието се оценява на 40 
млрд. долара. Базираната 
в Хонконг китайска ком-

пания получи концесия за 
50 години, която може да 
бъде продължена за още 
толкова.

Съоръжението ще кон-
курира Панамския канал и 
ще има голямо отражение 
върху международната 
търговия. Панама пред-
прие разширяване на своя 
територия, но изпълнение-
то на проекта, оценен за 
5,2 млрд. долара, закъснява. 

Никарагуанският канал 
ще бъде дълъг 278 км, до-
като Панамският е 82 км. 
Предвиденото време за 
прокопаването е малко по-
вече от 11 г. – време, през 
което в една от най-бе-
дните държави в Америка 
ще се създадат поне 40 
хил. работни места. Са-
мото воднотранспортно 

съоръжение ще е много 
по-добра алтернатива на 
съществуващото в Пана-
ма, понеже ще е по-широко 
и по-дълбоко. То ще поз-
волява приема на кораби 
с товароносимост до 270 
хил. т. Предвижда се ни-
карагуанският канал да 
поеме до 4,5% от между-
народния корабен трафик 
и най-вече нефта от Ве-
нецуела, Бразилия и Уруг-
вай, съкращавайки пътя и 
транспортните разходи за 
превоз на суровината до 
най-големите потребите-
ли в Азиатско-тихоокеан-
ския регион и преди всичко 
Китай. Новият маршрут 
на корабите ще спести 
на търговските превози 
от Азия към Европа около 
9300 км. 

Цялото строителство 
и изграждането на съот-
ветната инфраструкту-
ра ще бъдат финансирани 
от китайски консорциум, 
като разходите ще бъдат 
компенсирани чрез дялово 
участие в компанията, коя-
то ще експлоатира новия 
морски маршрут. 

Строителството на 
никарагуанския канал ще 
маркира края на сагата, 
датираща още от ХIХ в., 

когато за първи път аме-
риканският милиардер 
Корнелиус Вандербилт си 
извоювал правото да по-
строи морски маршрут 
през страната, но впо-
следствие се отказал от 
него заради политически-
те вълнения в държавата. 
По-късно е имало още поне 
два опита идеята на Ван-
дербилт да бъде осъщест-
вена. Тя била реализирана 
по на юг, в Панама, където 

французинът Фердинанд 
дьо Лесепс осъществил 
строителството на Па-
намския канал. Започнал да 
го прокопава през 1881 г., 
но фирмата фалирала и се 
отказал. Американците по-
ели проекта и го завършили 
през 1914 г. САЩ контроли-
рали преминаването през 
канала чак до 1999 г., кога-
то собствеността била 
прехвърлена на панамското 
правителство.

След 70 г. обсъжда-
не в Източен Лондон 
ще бъде построен нов 
мост над р. Темза. Той 
ще свързва кварталите 
Бектън и Темзмийд. Про-
ектът „Мост Източен 
Лондон” цели да облекчи 
трафика в тази част 
на града, където живе-
ят почти половината му 
жители, макар в момен-
та да ползват едва два 
моста, за да пресекат 
реката с колите си. В 
същото време на запад 
от известния Тауър Бридж реката в Лон-
дон може да бъде премината на 22 места.

Проектът на архитектите от HOK 
and Arup ще служи не само на автомоби-
лите. Той предвижда изграждането на 
мост с интегрирани велоалеи и марш-
рути за градския транспорт, а под съо-
ръжението ще могат да минават плава-
телни съдове.

Инициативата за строителството 
на моста е на Лондонската търговска и 

индустриална камара (LCCI), според чии-
то членове съоръжението ще даде въз-
можност за работа на повече жители на 
града и за развитието на района.

За първи път предложението за мост 
в източната част на британската сто-
лица се обсъжда през 1943 г. След това 
през 1979 г. проектът е съвсем близо до 
осъществяване. Няколко десетки години 
той ту се отхвърля, ту отново влиза в 
дневния ред на властите.

Един от най-модер-
ните и зелени комплекси 
в света е The Interlace 
в Сингапур. Автор на 
проекта е немският 
архитект Оле Шерен. 
За него той получи но-
воучредената награда 
Urban Habitat Award на 
Съвета за високи много-
етажни сгради и живот 
в градска среда в Чика-
го. Зданията са разполо-
жени зигзагобразно едно върху друго и в 
тях има 1040 апартамента. 

Роденият през 1971 г. в Карлсруе спе-
циалист придобива опит в архитектурното 
бюро Office for Metropolitan Architecture (OMA)

на водещия холандски творец Рем Кулха-
ас. От този период е и проектът за The 
Interlace.

От 2010 г. Оле Шерен работи самос-
тоятелно и има бюра в Пекин и Хонконг.

Манхатън е остров, 
където се намира цен-
тралата на Организа-
цията на обединените 
нации. Кварталът на 
Ню Йорк с почти 2 ми-
лиона население обаче 
дълги години страда 
от наводнения .  Нов 
проект за 335 млн. до-
лара обещава да пази 
тази част на мегапо-
лиса от природната 
стихия. Парите са осигурени от пуб-
лични средства и частни дарения и ще 
бъдат инвестирани в създаването на 
специални защитни бариери, така че 
районът да избегне сериозните после-
дици, като тези от урагана „Санди” в 
края на 2012 г.

Проектът, наречен Big U, е на датско-
то архитектурно студио BIG и холандска-
та фирма One Architecture и ще обхване 10 
мили от крайбрежната зона на острова. Те 

са гъстонаселени, но също и много ниски, 
което ги прави уязвими при приливи и бури.

На избрания участък ще бъдат заса-
дени подходящи растения, като идеята 
е крайбрежието да се превърне в зона 
за отдих, но и да служи като буфер при 
евентуални наводнения. Проектът ще 
има три части, които ще могат да бъ-
дат изолирани механично една от друга, 
така че щетите от прииждаща вода да 
са минимални.

Франкфурт на Майн е първият гер-
мански град, който може да се радва на 
титлата „Европейски град на дървета-
та“. Европейският съвет за грижи за 
дърветата присъди отличието на банко-
вата метрополия за 2014 г. „Наградата 
има за цел да покаже, че дърветата са 
нещо повече от декорация на градовете 
и че тяхната зеленина под знака на про-
мяната на климата е жизненонеобходима 
за нас”, заяви Ян Говерт – председател на 
журито на авторитетната организация. 

Титлата се присъжда от 2007 г. на-
сам, през 2013 г. тя отиде при полския 
град – партньор на Франкфурт, Краков. 

Местната служба за околна среда и 
зелени площи целенасочено посвещава 
работата си на опазване и грижи за при-
родата. Многогодишните усилия дават 
резултат и в града растат 210 хил. дър-
вета.

На фона на километричните задръст-
вания в София властите в Хелзинки имат 
план, който ще направи използването на 
лични автомобили безсмислено. Той пред-
вижда въвеждането до 10 г. на единна сис-
тема за обществения транспорт. Жители-
те и гостите на столицата на Финландия 
ще могат да поръчват превоз от точка до 
точка в града чрез мобилните си телефо-
ни, като посочват и подробности от типа 
на това, колко души ще пътуват, дали има 
деца с тях, хора със специални двигателни 
нужди и т.н.

Мобилното приложение ще действа 

като програма за планиране на пътуването 
и система за плащане. То ще обхваща всич-
ко налично – от безпилотни автомобили и 
микробуси за малки групи до велосипеди и 
фериботи.

В града вече действат елементи от 
подобен проект – от 2013 г. градският 
транспорт пусна услугата Kutsuplus. Тя пре-
доставя микробуси, като потребителите 
регистрират в интернет откъде тръгват 
и къде искат да отидат, а програма изчисля-
ва най-оптималния маршрут, удовлетворя-
ващ всички. Пътуването е по-скъпо от това 
с редовен автобус, но по-евтино от такси.

В червено – трасето 

на новия, а в зелено – 

на Панамския канал

Добър пример за модерно строителство

Зеленина край 

реката в центъра на Франкфурт 
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КНИГА НА СЕДМИЦАТА

Исабел Алиенде е родена на 2 август 1942 г. в 
Перу. Десет години от своя живот посвещава на 
журналистиката в родината си. Емигрира във Вене-
цуела, където работи във в. „Ел Насионал“ до 1984 г. 
Преподава литература в престижни университети 
в САЩ и пише романи, статии, хумористични книги, 
пиеси и произведения за деца. 

Сравнявана с Маркес и други бележити предста-
вители на магическия реализъм, тя започва лите-
ратурната си кариера случайно, за да се превърне в 
най-продаваната латиноамериканска писателка на 
всички времена. Подклажда интереса към себе си 
и магнетичното си творчество с романа „Къщата 
на духовете“, чийто първообраз е едно съкровено 
писмо до нейния дядо. Следват над 57 милиона ре-
ализирани екземпляра от произведения, преведени 
на 30 езика.

„Игра на Изкормвач“ е нейният първи кримина-
лен роман. В него Исабел Алиенде за пореден път 
демонстрира изумителното си умение да създава 
многопластови истории, както и способността си 
да твори в различни жанрове. Романът е изпълнен с 
неподражаема атмосфера на криминален трилър, на-
писан с хумор и дистанцираща ирония спрямо различ-
ни повествователни клишета. Авторката ни среща 
с шестнайсетгодишната Аманда Мартин, увлечена 
по интернет ролева игра, наречена „Изкормвач”, в 
която тя участва всеотдайно в комбина с още че-
тирима затворени в себе си тийнейджъри от раз-
лични краища на света. Докато Аманда и нейната 
кибергрупа разгадават виртуални убийства, Сан 
Франциско се оказва поле на зловещи престъпления 
на сериен убиец, който ловко се измъква от ръцете 
на полицията. Изведнъж момичето се оказва въвле-
чено в разследването и заедно със своите приятели 
трябва да свали маската от лицето на убиеца, за да 
види отново майка си.

Епичният 3D екшън 
поставя в центъра на зре-
лищното приключение ед-
ноименния гръцки митоло-

гичен герой – син на Зевс и 
простосмъртната Алкме-
на. През годините божест-
веното потекло обаче му 

е донесло само страдания 
и проблеми. След няколко 
лични трагедии той обръ-
ща гръб на боговете и се 

отдава на кървави битки, 
в които винаги побеждава 
противниците си. След го-
дини, прекарани по бойните 
полета, Херкулес попада 
на шестима души, които 
точно като него са отда-
ли живота си на борбите и 
са свикнали с постоянното 
присъствие на смъртта. 
Споделяйки една и съща 
съдба, те не се интересу-
ват от това, къде и за кого 
ще се бият. Единственото 
нещо, което ги вълнува, е 
колко пари ще получат за 
услугите си. 

Когато се запознава 
с великите му дела, вла-
детелят на Тракия наема 

Страницата 
подготви 
Мартин Динчев

Седмото издание на 
One Dance Week ще се про-
веде за първи път в Плов-
див между 28 август и 6 
септември. Промяната в 
домакинството на фести-
вала е изправила организа-
торите пред предизвика-
телството да съставят 
програмата си така, че да 
оправдаят очакванията и 
желанията на пловдивска-
та публика и същевремен-
но да привлекат вярната 
аудитория на събитието, 
формирана по време на 
предишните му издания в 
София. Резултатът е раз-
нообразна и амбициозна 
седмица, структурирана в 
отделни модули – междуна-
родна селекция, български 

шоукейс, детска програ-
ма, събития на открито, 
кинопрограма, танцови 
ателиета за професиона-
листи и студенти, лекции 
и дискусии, посветени на 
съвременния танц.

Фестивалът ще бъде 
открит с танцовия спек-
такъл Gateway в Дома на 
културата „Борис Хри-
стов“ на 28 август. Спе-
циален гост е трупата 
Contemporary Dragon Kung 
Fu Company, която е създа-
дена от световноизвест-
ната кунг фу звезда Джеки 
Чан през 2006 г. Стилът 
на компанията съчетава 
традиционното китайско 
бойно изкуство със съвре-
менни танцови техники и 
практики, повлияни от ак-
робатичния стил на Чан, 
познат от филмите му. 

Китайските бойни из-

куства са почитани от 
мнозина и набират все 
по-голяма популярност 
извън страната си. Раз-
познават се като тради-
ционен спорт, но и като 
ценно културно наслед-
ство, преведено през ве-
ковете. Основната цел на 
Contemporary Dragon Kung 
Fu Company е тъкмо тази 
– да съхрани традициите 
и да създаде приемстве-
ност между поколенията. 
В представленията си 
трупата черпи вдъхно-
вение от съвременното 
танцово изкуство, като 
оглежда миналото и на-
стоящето през перспек-
тивата на съвремен-
ността. 

Пр е д с т авле н и ет о 
Gateway се откроява с фи-
лософската си дълбочина, 
с физическата издръж-

ливост и невероятните 
акробатични умения на 
изпълнителите. Загла-
вието има едновременно 
значенията „врата, вход 
и път”, а спектакълът 
представлява театрал-
на игра на три нива, през 
които танцьорите тряб-
ва да преминат. Всеки от 
тях трябва да преодолее 
определени препятствия, 
които му дават правото 
да избере нова врата и 
да продължи своето ду-
ховно израстване. Всички 
11 участници преминават 
през 5 истории, променяй-
ки хода на действието и 
сценографската среда. 
Спектакълът впечатлява 
както с физическите уме-
ния на артистите, така 
и със своята летяща хо-
реография и оригинални 
костюми.

Специален 
гост е 
трупата 
на екшън 
звездата 
Джеки Чан

Софийската публика ще има въз-
можност да види предпремиерата на 
съвременния танцов спектакъл, който 
е част от проекта „Реките на Европа”, 
на 26 юли в Derida Dance Center. Проек-

тът е една от най-мащаб-
ните форми на сътрудни-
чество между артистични 
организации на Стария 
континент през тази го-
дина. Той си е поставил за 
цел да направи подробно 
изследване върху ролята 
на реките в Европа не само 
като географски обекти, 
които бележат граници 

между национални държави, но и като 
обединяващи природни и културни зве-
на, които сближават европейците.

В София вече пристигна и хорео-
графът Анна Гуляш, която ще асистира 

на Живко Желязков в подготовката на 
танцовия пърформанс. Тя е дипломиран 
хореограф от Унгарската танцова 
академия, работила е с няколко голе-
ми танцови организации, а в момента 
е част от екипа на най-старата те-
атрална компания в Унгария – Нацио-
налния театър на Мишколц. В проекта 
„Реките на Европа” тя отговаря за ка-
чественото представяне на спектакъ-
ла по време на целия тур по река Дунав.

След предпремиерата на 26 юли в 
Derida Dance Center спектакълът ще 
стартира официалния си тур с първо 
представяне на 16 август в Регенс-
бург, Германия.

Херкулес и войската му от 
верни бойци, за да ги из-
прави срещу магьосник с 
армия от кентаври. За да 
се пребори с тези могъщи 
врагове, Херкулес трябва 
да използва божествената 
си сила и предаността на 
своите смъртни другари.

В ролята на древног-
ръцкия герой е  Дуейн 
Джонсън, който споделя, че 
в детската си възраст се 
е възхищавал на Херкулес: 
„Когато започнах да се за-
нимавам с кино, си мислех: 
Господи, ще е страхотно, 
ако един ден мога да изи-
грая това“. Снимките на 
филма обаче са се оказали 
истинско предизвикател-
ство да здравеняка, който 
признава, че е тренирал и 
работил по-усърдно от-

когато и да било: „Живях 
сам и се изолирах напълно 
(като потиснат 118-кило-
грамов монах) за 6 месеца, 
докато снимах. Целта беше 
напълно да се превъплътя в 
този образ. Да изчезна в 
ролята.“

Любопитно е, че фил-
мът на режисьора Брет 
Ратнър („Х-мен: Последни-
ят сблъсък“, „Час пик”) из-
правя на голям екран някол-
ко от най-изкусителните 
жени в света на киното и 
модата. Сред тях са Ребека 
Фъргюсън, която предстои 
да видим в петия филм от 
поредицата „Мисията не-
възможна“, Ингрид Болсо 
Бердал („Хензел и Гретел: 
Ловици на духове“), както 
и супермоделите Барбара 
Павлин и Ирина Шейк.
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Светослав Загорски

Измир е от най-стари-
те селища в света с едно 
от най-големите прис-
танища на Егейско море. 
Град със слънчеви плажове, 
множество исторически 
артефакти и прекрасна 
архитектура, превърна-
ла го в символ на азиат-
ската култура – това е 
древна Смирна. Местните 
жители твърдят, че Ница 
във Франция е строена по 
подобие на Измир. След 
като френският крал ви-
дял турския град, бил тол-
кова очарован, че решил да 
го построи във Франция. 
Тези, които са били в два-
та града, трудно могат да 
определят кой е по-хубав. 

Едно е сигурно в исто-
рически план – Измир е по-
стар от Ница, съществува 
повече от 3500 години и е 
първото източно приста-
нище. Най-ранните остан-
ки, намерени на терито-
рията му, датират още от 
ранния халколит – 4000 г. 
пр.Хр. През желязната епо-
ха къщите били малки, с 
една стая. Най-старата, 
открита в покрайнините 
на Измир, датира от 925  
– 900 г. пр.Хр. Стените на 
тази добре запазена къща 
с една стая и размери око-
ло 2,45 на 4 м били напра-
вени от изпечени на слънце 
тухли, а покривът й – от 
тръстика. 

През класическия пери-
од и Античността градът 
носи името Смирна. Имен-
но там се предполага, че е 
роден Омир. Древният град 
имал една от най-развити-
те култури в Анадола, на 
нивото дори на Троя. Бил 
свързван и с амазонска 
Смирна, като се смята, че 
именно митичните амазон-
ки – жени воини, са поста-
вили началото на днешния 
турски мегаполис.

Разрушен от персите 
през 545 г. пр.Хр., Измир е 

възстановен  

от Александър Македонски 

и става важен център 
както на Римската, така 
и на Османската империя. 
Под управлението на сул-
тан Сюлейман Великолепни 
Смирна се превръща в ожи-
вен и изящен град, както и 
в център за търговия.

„Красивият Измир“, 
както го наричат в Тур-
ция, се намира в началото 
на дълъг и тесен залив, 
украсен с яхти, пътниче-
ски кораби и знамена. Има 
топъл климат, а прохлад-
ният морски бриз спасява 
от изгарящото слънце. 
Затова да се разхождаш 
и похапваш из Измир си 
е върховно изживяване. 
Вечер целият град излиза 
в центъра и най-вече по 
крайбрежната улица. Тук 
заведенията са изнесе-
ни буквално във водата 
на специални платформи. 

Заслужава си да седнете 
в такъв ресторант и да 
опитате различни морски 
дарове или традиционна-
та измирска кухня. Тя е 
претърпяла многобройни 
изменения и попада под 
влиянието на френската 
и гръцката. Множество-
то зеленчуци, отглеждани 
в района на Айдинската 
провинция, я правят разно-
образна и екзотична. Тра-
диционни за Измир ястия 
обаче си остават супата 
тархан, приготвена от це-
дено кисело мляко и дома-
ти, и измирското кюфте 
зерде, което се прави от 
подсладен ориз и шафран. 

След като похапнете, 
можете да се преместите 
в някое кафене и да попу-
шите наргиле с ароматен 
тютюн, наблюдавайки как 
възрастните турци играят 
табла. Те са световни май-
стори на тази игра. Заради 
целият този „кеф”, както 
казват местните, може би 
най-известната част на 
града е именно 

Конак Мейдани 

– широкият крайбре-
жен площад с пищно ук-
расена 25-метрова ча-
совникова кула – Сахат 
Кулеси, емблема на Измир. 
Тя е построена от една от 
най-големите групи от на-
селението — левантите, 
живеещи главно в Бука и 
Борнова. Архитектът й е 
Реймънд Чарлс. Завършена 
е за 25-годишнината от 
възкачването на престо-
ла на Абдул Хамид II през 
1901 г. Кулата е ясен при-
мер за архитектурния стил 
на Османската империя и 
притежава четири чешми. 

Втората изключител-
но важна точка в Измир е 
Агората (древният главен 
площад) с прекрасните си 
коринтски колони. Агората 
на Смирна е разположена 
заедно с древния театър 
на хълма Кадифекале. За-
пазена и подредена като 
открит музей, тя е много 
посещавана и предстои ня-
кои части, които са оста-
нали под днешни сгради, да 

бъдат извадени на повърх-
ността. Има планове за 
разкопаване и на древния 
театър, който е бил над 
земята през XIX в. Това е 
мястото, където св. Поли-
карп е екзекутиран и става 
мъченик. 

На върха на Кадифекале 
се намира един от трите 
замъци на града. 

Кадифекале  

(Кадифеният замък) 

е построен през IV в. 
пр.Хр. и играе важна стра-
тегическа роля в защита-
та на града. Въпреки че е 
в процес на реставрация, 
по стените му могат да 
се видят римски и визан-
тийски гравюри. Кадифе-
кале е известен и като 
Крепостта на Александър 
Македонски. В подножието 
на хълма се намира римски 
форум. Измир има още два 
замъка – Ок Калеши и Сан-
чаккале.

Разходката ни по улици-
те на града ще продължи с 
Кемералти – друга оживена 
част. Това е централният 
пазарен район, започващ 
от Анафарталар Кадеси 
– Улицата на танцуващи-
те дервиши, и стигащ до 
широкия крайбрежен Конак 
Мейдани.

Разхождайки се, ще ви-
дите прекрасната джамия 
„Хисар” от XVI в., както и 
църквата „Св. Поликарп“, 
която е най-старият хрис-
тиянски храм – построе-
на е през 1625 г. Внимание 
заслужава и най-старата 
синагога – „Бет Израел“. 
В Измир има 9 синагоги, 
всичките реставрирани 
през XIX в. Те са разполо-
жени в Еврейския квартал 
и най-вече на „Хавра Со-
как“ – Улицата на синаго-
гите. 

Еврейският квартал 

има и друга забележи-
телност – Асансьора. Това 
е стар външен асансьор, 
построен през 1907 г. Цел-
та му била да помага на 
хората, които живеят на 
върха на хълма, да стигнат 
до своите домове. В мина-
лото е бил задвижван от 
воден механизъм, а в наши 
дни работи с електричест-
во, след като е реставри-
ран. На върха на асансьо-
ра има ресторант, който 
предлага птичи поглед към 
Измир.

Задължително трябва 
да видите и Каменния фон-
тан на Смирна. Изграден 
през първата половина на 
VII в. пр.Хр., той е най-ста-
рата запазена постройка 
от древния град.

Друга изключително 
стара находка, която при-
влича туристите, е Гроб-
ницата на Тантал – мрач-
ното божество, осъдено 
да обитава подземното 
царство в гръцката ми-
тология. Паметникът на 
хълма Яманлар е смятан 
за дело на Василеус от 
Тирант, който управлявал 
древна Смирна през през VI 
в. пр.Хр., а архитектурният 
му стил е толос, използван 
често в Древността. 

Заслужава си да посе-
тите и

Археологическия музей 

на Измир. Тук могат да 
се видят предмети и на-
ходки от различни периоди, 
открити по време на раз-
копки в Анадола. Един от 
най-популярните експона-
ти е статуята без глава, 
представляваща жена от 
Еритея, датираща от VI в. 
пр.Хр. Други експонати са 
архаични скулптури – обра-

зци на елинското, римското 
и византийското изкуство, 
както и пластики от Ефес 
– друг библейски град.

Един от най-интерес-
ните райони, извън цен-
търа на Измир, е квартал 
„Кършияка”, разположен на 
самия бряг на Егейско море. 
Там са запазени красиви 
представителни сгради от 
османския период, както и 
някои кокетни традиционни 
сакиз – малки, типично сре-
диземноморски къщички. На 
15 км на запад от „Кършия-
ка” се намира и парк с над 
200 вида птици. 

Интересно ще бъде да 
се разходите и по край-
брежната алея на живо-
писния пристанищен район 
„Алсанчак“.

За  тези,  които са 
страстни почитатели на 
морето, е курортът Чешме, 
чието име в превод означа-
ва Фонтан. Това е красиво 
и тихо селище на върха на 
полуостров, част от зали-
ва на Измир, номинирано 
за едно от най-луксозните 
места за почивка в света. 
Предлага великолепни пла-
жове и рибни ресторанти, 
но не пренебрегва и нощния 
живот. Чешме е известен 
с изобилие от лечебни из-
вори с топла вода, винопро-
изводството си и белите 
си пясъчни ивици.

От юни до края на сеп-
тември в Измир буквално 
ври и кипи и за това са 
виновни не само морските 
туристи. Хиляди чужденци 
се изсипват в красивия 
град, като през юни и юли 
тук се провежда цветният 
и вълнуващ Фестивал на 
изкуствата. Следващите 
два месеца – август и сеп-
тември, Измир е домакин 
на международен панаир, 
който е един от най-голе-
мите в света.

Луксозният курорт Чешме

Древни улици и чешма

Кулата с часовника

Един от измирските 

замъци
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The construction sites should be ready by end-September 2015 
“Thank you for the oppor-

tunity to be part of this event, 
which marks the beginning 
of construction of the first 
buildings of the complex So-
fia Tech Park. I wholeheart-
edly support this project.” 
With these words President 
Rosen Plevneliev launched 
the construction of four key 
sites in the first scientific 
and technological park in the 
country. These are the areas 
with laboratories and offices, 
site infrastructure, business 
incubator and experimenta-
rium with visitors’ bridge. 

The official ceremony 
was attended by Sofia May-
or Yordanka Fandakova, 
Anna Yaneva, Deputy Minis-
ter of Economy and Energy, 
Academician Stefan Voden-
icharov, Chairman of BAS, 
Prof. Dr. Eng. Marin Hris-
tov, Rector of the Technical 
University, Associate Fellow 
Prof. Ivan Ilchev, Rector of 
Sofia University “St. Kliment 
Ohridski”, Associate Fellow 
Prof. Dr. Vanyo Mitev, Rec-
tor of the Medical University 
in Sofia, Tsveta Avdzhieva, 
Mayor of Mladost District, 
representatives of the min-

istries of defense and trans-
port, information technology 
and communications, and a 
number of diplomats. 

“The dynamic time we 
live in determines the need 
for strategic decisions that 
support the development of 
science and business. “So-
fia Tech Park” is namely 
such a visionary, large-scale 
solution. The implementa-
tion of this project will allow 

our country to find its place 
among high-tech European 
countries and will support 
innovation, added value and 
future industries that will find 
a place in our country as 
well. We want to develop the 
Bulgarian economy but we 
should know its weaknesses. 
It is necessary to strengthen 
the innovation activities in 
enterprises. The project has 
the potential to become a 

symbol of technological pro-
gress in the country. “Sofia 
Tech Park” is the heart of 
the first technological eco 
system in Bulgaria,” added 
Plevneliev. 

On the territory of the 
former military base “Fourth 
kilometer” in Sofia is going 
to work a scientific-research 
infrastructure to support in-
novative business. About 
20,000 square meters new 

and renovated space will be 
created. The park will have 
applied research laborato-
ries, general incubator, inno-
vative lecture, educational, 
discussion forums, places to 
demonstrate the new tech-
nology, car parking and pe-
destrian green spaces. 

The experimentarium 
with a visitors’ bridge will be 
implemented by Union “Expo 
Tech Park” which includes 
“Trace Group Hold” Plc, 
“Planex” Ltd. and “Ivo Petrov 
Architects” Ltd. 

The business incubator 
will be constructed by as-
sociation “Sofia Tech Park” 
which consists of three 
participants – “Berko – 90 – 
Berkovski & Co”, “Advance 
2001” Ltd. and “Nivel” Ltd. 
The site has an area of 11, 
840 square meters (including 
basement), and its indicative 
cost is BGN 9.263 million 
excluding VAT. For the incu-
bator will not be built a new 
building; already existing one 
will be renovated. 

The  const ruc t ion  o f 
laboratories and offices is 
entrusted to union “Tele-
complect – Tilev Architects” 

OCAC which includes “Tel-
ecomplect” Jsc and “Tilev 
Architects”.

Union “Engineering Park’’ 
OCAC will construct the site 
infrastructure. It includes 
companies “GP Group” Ltd, 
“BS Project” and “Ponsstroy-
engineering” EAD. Object of 
the contract is construction 
of site technical infrastruc-
ture with alley and engineer-
ing networks. There will also 
be a park with paths, paved 
square area, skateboard 
ground and rope park; two 
multifunctional playgrounds 
and several tennis courts. In 
it there will be water pools 
and sports service kiosk. 

The irr igat ion system 
serving the park will be pow-
ered by drilling wells. There 
will also be deploying ele-
ments of visual communica-
tion. The park space will be 
about 50,000 square meters 
and sports grounds – about 
6,600 square meters. The 
science and technology park 
will have ground parking with 
an area of 900 square me-
ters. The indicative value of 
the contract is nearly BGN 
17.7 million excluding VAT. 

Mrs. Bobeva, you made 

the first steps towards easing 

the regulatory regimes for the 

business and citizens. Can 

you indicate the legislative 

changes in support of the in-

vestment process and when 

will they become a reality? 

The government adopted 
three packages of measures 
to ease the regulatory regimes 
for the business and citizens, 
as well as another one related 
to the indicators in the rankings 
of the World Bank Doing busi-
ness. Those of the measures 
that should be introduced with 
regulatory acts are already in 
force. But as is well known, 
permits and fees are changed 
rather with laws, so most of the 
proposals for them we have 
submitted to the National As-

sembly. This Parliament how-
ever works very hard and lately 
we have been functioning as a 
caretaker government – with-
out National Assembly. 

The government paid a 

large part of the central gov-

ernment debt to the business 

– most of it to the construc-

tion sector. What about the 

late payments by the munici-

palities to the private sector? 

Do you consider a mecha-

nism to generally deal with 

this problem?

The government has paid 
but the municipalities spend. 
We have no power over them. 
You have to ask the municipali-
ties themselves about it. They 
have unverified expenses on 
operational programs and 

they run into debt. What both 
the government and all politi-
cal parties have written in their 
programs is financial decen-
tralization. Here it is – financial 
decentralization. The executive 
power has nothing to do with 
the duties of the municipalities. 
The business has to seek its 
tribute from the local authori-
ties. 

You were minister in the 

government of Stefan Sofi-

yanski. Would you accept 

another official post in the 

next Cabinet?

No, I wouldn’t. What I have 
learnt this year is that there is 
no worse option for a person 
than to enter into an expert 

government. Politicians do not 
stand behind experts. You are 
alone, with your name. This is 
a sacrifice that is in no way re-
deemed. Besides, it is bad for 
politics. 

Politicians who are politi-
cally responsible should enter 
the governments. Otherwise, 
as many good things you do, 
they use you and the result on 
a personal level is negative. 

In Bulgaria for 22 years 
have been cherished illusions 
and I also have been part of 
it that the best for the state 
are the expert governments. It 
is quite the opposite. Experts 
should come into the parties 
and political governments 
should rule us. 

Transposition of European 
directives on public procurement 
will not solve our internal problems  

Deputy Prime Minister for Economic 
Development Daniela Bobeva (in resignation):„Symbiosis” in  architecture

“Today is a time for happiness, inspiration and gratitude: 
happiness from the fact that 550 young architects, who will 
build the image of Europe in the next 50 years, will light up 
Veliko Tarnovo with their works; inspiration from the magical 
symbiosis between nature and architecture, between herit-
age and creative ideas and projects and gratitude to the peo-
ple who made and make possible this wonderful and exciting 
event,” said the mayor of Veliko Tarnovo Daniel Panov during 
the official opening ceremony of 34th European Architecture 
Students Assembly (EASA). The event runs from 18 July 
to 3 August, with the support of the Bulgarian Construction 
Chamber. Besides the mayor, official guests of the ceremony 
were also the Chairman of BCC Regional Office – Veliko 
Tarnovo, Eng. Lyubomir Sherbetov, as well as representa-
tives of the Chamber of Architects in Bulgaria (CAB) and 
the Chamber of Engineers in the Investment Design (CEID).  

Mayor Panov expressed satisfaction with the fact that 
34th edition of EASA is a crucial part of Veliko Tarnovo ap-
plication for European Capital of Culture in 2019.

“The city and our community offer you seven thousand 
years of history, unique cultural and historical heritage, ar-
chitecture, unique atmosphere and spirit of this place. We 
welcome your creative projects and visions for the modern 
future of Veliko Tarnovo,” said in conclusion Daniel Panov.

Later the future architects of Europe filled “Tsar Asen I” 
Square and repeatedly applauded the audio-visual show 
“Sound and Light”. 

EASA (European Architecture Students Assembly) is 
a platform, which brings together students in architecture 
from all European countries. It was born in Liverpool in 1981, 
when a widely discussed problem in the urban environment 
provoked a group of students to seek assistance from their 
European counterparts. Every summer over 500 students in 
architecture (equal number from all countries) gather in a dif-
ferent place in Europe, to share knowledge and experience, 
explore the development of architectural trends and seek an-
swers to questions that modern society sets to architecture. 

In 2012 a team of Bulgarian students prepared a project 
and applied to host the assembly in 2014.

Minister of Defense Angel Nayde-
nov (in resignation) attended the 
media day for visit of the engineer-
ing facility on the Bulgarian-Turkish 
border. At organized briefing was re-
ported the work done to date. Media 
representatives had the opportunity to see the facility built. 
Over BGN 7.5 million is the value of the delivered materials for 
the fence. It was finally completed on 20 July and on the next 
day was delivered to the Ministry of Defense. 

Our trip began early in the morning – exactly at 7:00 the 
military bus full of journalists departed from Sofia to the border 
with Turkey. From the outset it became clear that the fence is 

of great interest not only for Bulgar-
ian media but also for our foreign col-
leagues. Reporters, photographers 
and cameramen from Germany and 
Italy were also in the list of covering 
the event. Five and a half hours later 
we were in Golyam Dervent. Many 
soldiers and journalists apparently 
sparked excitement in the small vil-
lage. Due to the muddy terrain along 
the border – a result of the heavy 
rains in recent days, to all were given 
special equipment to keep clean and 

strong clothes and shoes. After a brief pause in which was 
waited to arrive the helicopter, transporting the Defense Minis-
ter, we were all put on vans and trucks and taken to the venue. 
There, in specially designed for the case military tents, was 
held the organized press conference followed by a short walk 
around the fence. The operation on its construction started on 
24 October 2013 and was conducted in two stages. 

Fence for BGN 7.5 mln 
Or what is to live on the edge 
of Europe’s external border 
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Футбол

Бокс

Волейбол

Страницата 
подготви 
Теодор Николов 

Българският шампион 
„Лудогорец” очаквано се 
класира за третия пред-
варителен кръг на Шам-
пионската лига. Първе-
нецът завърши наравно 
1:1 като гост на „Дюде-
ланж”. Така възпитаници-
те на Стойчо Стоев про-

дължават в следващата 
фаза с общ резултат 5:1 
от двата мача. „Лудого-
рец” поведе в резултата 
в 51-ата минута с гол на 
Роман Безяк. Словенецът 
се измъкна от защита-
та след пас на Козми-
на Моци и не сбърка за 
1:0. Въпреки че имаше 
нереалистичен шанс за 
класиране, отборът на 
„Дюделанж” не се отказа 
да атакува и малко пре-

ди края успя да отбележи 
почетно попадение. Този 
път Тюрпел излезе побе-
дител в индивидуалния 
спор с Владо Стоянов и 
успя да преодолее бъл-
гарския страж със силен 
изстрел от границата 
на наказателното поле, 
фиксирайки крайното 1:1. 
Съперник на „Лудогорец” 
в следващата фаза ще 
бъде сръбският гранд 
„Партизан”.

Юношеският национален отбор на 
България загуби по изключително зло-
щастен начин втория си мач от Евро-
пейското първенство по футбол в Унга-
рия. Юношите до 19 години загубиха с 1:0 
от Украйна, след като изпуснаха дузпа 
и допуснаха гол в последната минута. 
Нашите направиха силен мач и имаха по-
вече положения от своите противници, 
но късметът не беше с тях и в крайна 
сметка трябваше да преглътнат пора-
жението.

В 27-ата минута Колев бе фаулиран в 
противниковото наказателно поле и на-
шите получиха шанса да изпълнят дузпа. 
Ударът на Вутов обаче беше спасен от 
Сарнавский. Последва подем в играта на 
Украйна и в 89-ата минута тя също по-
лучи правото да изпълнява дузпа. Ударът 

на Харатин уцели гредата, но резерва-
та Танковский вкара при добавката. Така 
българите загубиха мач, който можеше 
и да спечелят, но в който не оползотво-
риха своите шансове.

Това е втора загуба за българския 
юношески национален отбор на Евро 
2014 след поражението от Германия с 
3:0. В момента българите са на послед-
но място в своята група без спечелена 
точка. На върха са Германия и Украйна 
с по 4 т. 

България все още има шанс да се 
добере до третото място в групата, 
даващо на отбора право на участие в 
Европейското първенство за младежи. 
Това би станало при победа над отбо-
ра на Сърбия, който има 2 т. в групата. 
Мачът със сърбите ще се играе в петък.

Световната лига има нов господар 

– САЩ победиха Бразилия във финала 

на турнира.

Националният отбор на САЩ спече-
ли Световната лига по волейбол след 
победа с 3:1 гейма над Бразилия. Зри-
телите в зала „Нелсън Мандела Форум“ 
във Флоренция видяха един прекрасен и 
много оспорван мач, в който американ-
ците показаха по-здрави нерви и успяха 
заслужено да стигнат до златото. Това 
е втора титла за американските во-
лейболисти от Световната лига, които 
спечелиха трофея и през 2008 г. Най-ре-
зултатен в мача беше Тейлър Сендър с 
24 точки, следван от своя съотборник 
Матю Андерсън с 23 т.

За Италия остана бронзът и 3-ото 

място.

Волейболният национален тим на 
Италия взе бронзовите медали на Све-
товната лига, след като се наложи с 
3:0 гейма над Иран. В отделните час-
ти срещата завърши при 25:22, 25:18, 
25:22.

„Адзурите“ не срещнаха почти ника-
къв проблем срещу азиатския си про-
тивник, като доминираха през целия 
мач, с изключение на един малък епизод 
в третата част, когато Иран бе взел 
аванс от 2 точки, но за кратко.

С успеха в „Нелсън Мандела Форум” 

във Флоренция „адзурите“ завоюваха 
премия на стойност от 300 хил. долара, 
а с най-съществен принос за победата 
се очерта Иван Зайцев, който се отче-
те с 14 точки.

Без премии за волейнационалите 

Волейболистите на мъжкия национа-
лен отбор на България няма да получат 
премии за участието си в Световна-
та лига. Нашите записаха най-срам-
ното си представяне в турнира, като 
от 12 мача стигнаха до 1 победа и 
допуснаха 11 загуби. Така, въпреки че 
от Световната федерация са превели 
162 400 долара за участието, парите 
няма да стигнат до волейболистите. 
Допълнителна причина за това стана 
и отпадането на тима ни от елитната 
първа група на турнира. Нашето място 
до последно бе под въпрос, тъй като не 
беше ясно дали Австралия ще покрие 
изискванията на ФИВБ. Документите 
на „кенгурата” обаче са идеални и до-
година те ще играят сред най-добрите 
на планетата. Националите няма да 
получат допълнителни средства и при 
незадоволително представяне в Полша 
през септември. Федерацията не е по-
ставяла цели за световното, но новият 
треньор Пламен Константинов обяви, 
че попадане между най-добрите шест 
или осем отбора е реално.

Националният ни отбор ще се 
изправи срещу Мексико в първия си 
мач на Световното първенство по 
волейбол. Възпитаниците на Пламен 
Константинов попаднаха в група C на 
турнира, в която са още отборите на 
Русия, Китай, Канада и Египет. Де-
бютният мач на националите ще се 
играе на 1 септември от 17,30 ч. в зала 
„Ерго Арена“ в Гданск. Българите ще 
продължат участието си с двубой сре-

щу Канада на 3 септември от 14,00 ч. 
На 5 септември от 14,00 ч. на национа-
лите им предстои мач срещу Китай, а 
на 6-и, отново от 14,00 ч., излизат сре-
щу Египет. Решаващата среща с Ру-
сия ще е последна и ще се проведе от 
21,15 ч. на 7 септември. За следващия 
етап на турнира се класират първите 
четири отбора от всяка група. Све-
товното първенство ще се проведе 
от 30 август до 21 септември.

Легендарният боксьор Майк Тайсън ще 
въведе вечния си съперник Ивендър Холи-
фийлд в Залата на славата на професио-
налния бокс. Церемонията ще се състои в 
Лас Вегас на 9 август, а организаторът 
на събитието Рич Марота потвърди при-
съствието на Тайсън. Холифийлд ще бъде 
приет в Залата на славата заедно с Джор-
дж Форман и Роберто Дюран. Майк Тайсън 
и Ивендър Холифийлд ще бъдат запомнени 
с една от най-свирепите и кървави вражди 

в историята на световния бокс. Железни-
ят Майк загуби два пъти от Холифийлд 
мачове за световната титла в тежка 
категория. Легендарен е техният сблъсък 
през юни 1997 г. Тогава Тайсън беше ди-
сквалифициран в третия рунд, след като 
отхапа част от ухото на Холифийлд.

Сега обаче всичко е забравено, като 
Тайсън заяви, че за него ще е огромна чест 
да приветства легендарния си съперник в 
Залата на славата.

Кубрат Пулев заяви, че му харесва 
идеята да бъде считан за аутсайдер в 
предстоящия мач за световната титла 
по бокс на IBF срещу украинеца Владимир 
Кличко. Най-добрият български профе-
сионален боксьор коментира така мача 
си с Кличко и обвиненията за използване 
на допинг: „Не мисля, че съм аутсайдер в 
този мач. Много се радвам, когато някой 
ме подценява. Това ми дава предимство 
и повече мотивация. Смятам, че в спор-
та правилата трябва да са еднакви за 
всички, за да бъде той честен и истин-
ски. Затова искам Владимир Кличко да 
премине през същите допинг тестове, 
през които минавам и аз. Не е коректно 

претендентът да бъде проверяван по 
всяко време и на всяко място, а шампи-
онът - само след мача. Дори и децата 
знаят, че каквото и да е взел, то може 
да бъде изчистено до мача. Ако аз съм 
световен шампион, бих давал проба по 
всяко време, за да докажа, че съм чист 
и няма какво да крия. Мисля, че такава 
трябва да е реакцията на един победи-
тел. На мен по-едрите противници са ми 
удобни и се надявам да е така и с Кличко. 
Тренировъчният процес върви по план и 
на 6 септември ще бъда една боксова 
машина. Шансовете в мача са 50 на 50. 
Той ще бъде изключително интересен и 
аз ще победя.“

Българският шампион очаквано се класира за третия предварителен кръг на ШЛ
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Людмил Митакев

Дъждовното време прогони 
летовниците в чужбина. Късмет-
лиите могат поне за отпуска-
та да се почувстват като един 
от любимите си герои – Бонд... 
Джеймс Бонд. Много от фенове-
те на поредицата могат само да 
мечтаят за шпионски джаджи, 
луксозни коли и жени. Но имат 
възможност да посетят места-
та, където са се развивали най-
интересните сюжети. Къщите 
на Агент 007 са от исторически 
сгради до модерни постройки или 
са били изградени само за да бъ-
дат унищожени в края на филма. 

Chateau d’Anet за Thunderball 

Замъкът Chateau d’Anet е бли-
зо до градчето Дрьо във Франция. 
Бил е снимачна площадка за някои 
от екшън сцените в Thunderball 
от 1965 г. Легендарният Шон Ко-
нъри и опонентът му унищожават 
голям брой изискани мебели с ко-
лекционерска стойност в процеса 
на снимките. Въпреки това инте-
риорът е запазен, тъй като това 
са били специално изработени 
реплики. Екстериорът е изискан 
и величествен. Като исторически 
паметник замъкът е отворен за 
посетители.

Elrod за Diamonds Are Forever

Гадният милиардер Уилард 
Уайт от филма Diamonds Are 
Forever от 1971 г. използва като 
зимна резиденция Elrod House в 
Палм Спрингс. С подсилена сто-
манобетонна конструкция, тя е 
перфектното модерно жилище. 
Построена от известния архи-
тект John Lautner през 1968 г., 
сградата носи името на своя соб-
ственик – интериорния дизайнер 
Arthur Elrod.

Куполообразният покрив с ка-
пандури е един от многото инте-
ресни акценти в дизайна заедно 
с масивните скали, интегрирани 
в архитектурата на къщата. На 
техния фон Агент 007, все още 
превъплъщаван от Шон Конъри, е 
пребит от две акробатични кра-

савици. В края на сцената Бонд се 
озовава в басейна. Къщата разпо-
лага с красива кухня, скрита от 
всекидневната зад извита стена, 
както и със зашеметяваща прос-
торна спалня.

Вила Sylva  

за For Your Eyes Only 

Остров Корфу в Йонийско море 
е владян през вековете от гърци, 
араби, турци, италианци, руснаци, 

англичани и кой ли още не. Освен 
с изключителната си природа 
той разполага с прекрасни архи-
тектурни паметници, като вила 
Sylva. Според сценария за For Your 
Eyes Only от 1981 г. тя е испанска 
хасиенда, собственост на наемния 
убиец Гонсалес. Плувният басейн и 
градината на този имот са изклю-
чителни и именно в една от сце-
ните лошият герой намира своята 
смърт, носейки се във водата със 
стрела, забита в гърба. Опреде-
лено не най-добрият начин да си 
отидеш, но поне обстановката е 
луксозна. Имението може да се на-
еме срещу доста солена сума.

Къщата на Ърнест  

Хемингуей за License to Kill 

Не всяка от къщите на Бонд е 
била сцена на разрушителни бор-
би или насилие, например къщата 
на Ърнест Хемингуей Key West 
във Флорида, включена в License 
to Kill от 1988 г. Шестнадесет 
фута над морското равнище, тя 
е втората най-висока постройка 
на острова. Изграден от Asa Tift 
през 1861 г., този дом е устоял на 
много урагани и сега е национална 
историческа забележителност на 
САЩ, както и музей, отворен за 
посетители.

В една от сцените във фил-
ма Джеймс Бонд се оттегля от 
кариерата си в тайните служби 
и избягва през градината, която 
сама по себе си е забележител-
ност. Изпълнена с тропически 
растения, тя придава пищна ек-
зотична красота на екстериора. 
Посетителите на дома могат да 
се насладят на аромата на гарде-

ниите, докато се разхождат около 
басейна.

Вила Le Torre  

за Quantum of Solace

Искате ли да посетите тази 
зашеметяваща вила в Южна То-
скана, Италия? Можете да нае-
мете този имот и да разберете, 
какво означава да почивате със 
стил... Бонд стил. Вилата разпо-
лага с 6 спални и 6 бани, така че 
може да съберете цяла група ен-
тусиасти. Има достатъчно мяс-
то за снимачния екип на Quantum 
of Solace от 2008 г. Във филма 
Бонд посещава своя бивш колега 
Рене Матис, след като се е на-
сладил на изпълнението на „Тоска” 
в Брегенц, Австрия. Имението е 
на скалист склон и разкрива пре-
красна гледка към морето, което 
не пречи на наемните убийци да 
достигнат до Агент 007. 

Имотът Skyfall  

за едноименния филм

И докато горните забележи-
телности са достъпни, то тази 
къща няма как да я видите, защо-
то сградата е построена специ-
ално, за да бъде унищожена в края 
на последния филм – Skyfall. По 
сценария Бонд е израснал в нея и 
мястото има сантиментална 
стойност за него. Интериорът е 
малко поизносен, но както може-
те да видите от лентата, в тра-
пезарията няма да се състоят 
повече никакви вечерни партита 
и никакви злодеи няма да застра-
шават живота на легендарния 
шпионин.

Злодеят намира смъртта 

си в басейна

Имението Skyfall е измислено 

от сценаристите

Тук е заснета сцената 

с Шон Конъри

Вила Le Torre е една 

от най-красивите в Тоскана
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В следващия брой очаквайте
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СУДОКУ

За начинаещи

За напреднали

Отговори от предишния брой

Лесно Трудно

Забавен кадър

Попълнете празните полета, така че всеки ред, всяка колона и 

всяко тройно квадратче да съдържа цифрите от 1 до 9.

Виц  Бисери от кухнята
Из дневника на извънземен:
Ден 45. Дойдоха американци,  
за 4 часа ни разбиха бункера. 
Почерпиха ни с хамбургери. Вкусно,  
но не стигна за всички - изядохме ги.

Ден 81. Сега пък японци, някакви 
нанотехнологии и за 2 часа ни разбиха 
бункера. Почерпиха ни със суши. Вкусно, 
но не стигна за всички - изядохме ги.

Ден 153. Долетяха българи. С помощта  
на лост и някаква майка (ама много пъти) за 
две минути разбиха вратата. Всички ядохме 
шамари (че не сме отворили). Не беше вкусно,  
но имаше за всички.

Обявиха тъга

***
Повишена 
мудност

***
Ще пренасят 

твари с летящи чинии
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София 1528
ул. „Илия Бешков“ 3
тел. 02 973 73 23

Пловдив 4006
бул. „Цариградско 
шосе“ 53
тел. 032 282 154

Бургас 8000
кв. „Победа“
индустриална зона
тел. 056 500 111
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Уважаеми колеги,

Имаме удоволствието да споделим с вас радост-
ното за нашата фирма събитие – 20 ГОДИНИ от съз-
даването на компания АКВАТЕК ЕООД!

Започнахме в далечната 1994 година и бяхме една 
от първите фирми за басейни в България. Нямаше от 
кого да се учим. С годините натрупахме безценен 
опит. Изградихме голям брой красиви и функционални 
водни съоръжения - басейни, аквапаркове, СПА цен-
трове.

Радваме се на сътвореното от нас и ценим своите 
клиенти. Отнасяме се с внимание към техните изиск-
вания. Искаме да ги запознаем максимално подробно с 
особеностите на изгражданите от нас съоръжения, за 
да могат да вземат най-правилното за тях решение.  

Основната ни цел е постигането на отлично 
изпълнение. Държим на качеството на проектите и 
вложените материали, на доброто оборудване и на 
безупречната работа. Това е причината АКВАТЕК да 
се наложи като марка на пазара.

Фирмата се развиваше бурно през изминалите 20 
години. Стремим се да сме в течение с новостите в 
строителството на басейни, аквапаркове и СПА цен-
трове. В много случаи сме били първите в България, 
предложили нов за пазара материал или технология. 

Горди сме със своя екип. С работата си през тези 
20 години фирмата израстваше и с нея израснаха и се 
изградиха много добри специалисти. С това АКВАТЕК 
се превърна в институция в своята област.

Благодарим на всички наши партньори, клиенти 
и не на последно място - на нашия екип за отлична-
та съвместна работа и изразяваме категоричната 
си увереност, че ще продължим да посрещаме заедно 
предизвикателствата и да постигаме нови върхове!

„Макон Груп” – Свети Влас
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Цени за членове на КСБ

8600 Ямбол, ул. „Индже войвода“ 35
GPS 4228’30.87”80C 26º30’87”И
GSM 0888 50 40 93, тел. 046/66 14 79, факс 046/66 54 80
e-mail: abc_en@mail.bg

Дом на строителя

www.abc-enginering.eu
45,00 лв./м2

Еластоизол оптимум ХПП3.0  2,45 лв./м2

Еластоизол оптимум ТКП4.0  3,56 лв./м2

Еластоизол оптимум ХКП4.0  2,94 лв./м2

Еластоизол ст. ТКП4.0 цветно  4,17 лв./м2

Еластоизол стандарт ХПП3.0  2,82 лв./м2

Еластоизол стандарт ТКП4.0  3,99 лв./м2

ПОКРИВНИ ПАНЕЛИ
ОТ ПОЛИКАРБОНАТ

САНДВИЧ ПАНЕЛИ

от 23,00 лв./м2

ХИДРОИЗОЛАЦИИ

Хидростъклоизол ХПП3.0 
2,22 лв./м2

Хидростъклоизол ХКП4.0 
2,63 лв./м2

Хидростъклоизол ТКП4.0 
3,06 лв./м2 


