
Десислава Бакърджиева

„Започваме работа по разшире-
нието на втората линия на метрото 
по бул. „Черни връх” - от бул. „Джеймс 
Баучер” до ул. „Сребърна”. Разбира се, 
при такова строителство без затруд-
нения за гражданите не може, но те 
едва ли ще бъдат драматични.  Засега 
всичко се развива по план. Срещнахме 
се с живеещите в района и им обяс-
нихме каква организация на движение 
ще бъде въведена по време на изграж-
дането на новата отсечка. Съкратили 
сме максимално срока на изпълнение 
на 22 месеца. Реализирането на та-
къв обект за период под две години е 
изключително трудна задача и това 
ще е последният участък, който ще 
се изгради за толкова кратък период.” 
Това заяви пред вестник „Строител” 
изпълнителният директор на „Метро-
политен” ЕАД проф. д-р инж. Стоян 
Братоев. Инвестицията за продъл-
жаване на втората линия ще възлезе 
на 21,7 млн. евро. Нейната дължина е 

1,3 км. „Един км е за 16,7 млн. евро. 
Това е най-ниската стойност за стро-
ителството на подземен участък от 
метрото до момента. Сумата е по-
малка дори от лот 2 жк „Младост 1“ 
– Бизнес парка в жк „Младост 4”, къ-
дето постигнахме средна стойност 
от 17 млн. евро на км”, коментира инж. 
Братоев. Финансирането на обекта е 
по ОП „Транспорт и транспортна ин-
фраструктура 2014 - 2020 г.” ( ОПТТИ). 
Строителството на отсечката за-
почва със средства на Столичната 
община. За началото на реализацията 
са осигурени 10 млн. лв., които тряб-
ва да бъдат възстановени по опера-
тивната програма. На въпроса, има ли 
риск проектът да не получи субсидии 
от ЕС, изп. директор на „Метрополи-
тен” отговори: „Винаги има. Проектът 
е включен в  ОПТТИ, но тя все още не 
е подписана. В случай, че не бъде одо-
брен, ще трябва да намерим решение 
и да го финансираме със собствени 
средства.”

ИНТЕРВЮ

ИЗДАНИЕ НА КАМАРАТА НА СТРОИТЕЛИТЕ В  БЪЛГАРИЯwww.vestnikstroitel.bg
www.ksb.bg
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Строителството ще продължи 22 месеца
Искра Михайлова, 
председател на Комисията 
по регионална политика на 
Европейския парламент:

През октомври   
ще подпишем 
Споразумението за 
партньорство с ЕК
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Г-Н РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ
ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-Н ПЛАМЕН ОРЕШАРСКИ 
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ 
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (в оставка)

Г-Н БОЙКО БОРИСОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ГЕРБ

Г-Н МИХАИЛ МИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БСП

Г-Н ЛЮТВИ МЕСТАН
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДПС

КОПИЕ: НСОРБ
 

ОТКРИТО ПИСМО
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
С внимание и тревога следим обществения дебат 

по отношение на необходимите финансови средства 
за нормално функциониране на държавата. Искаме още 
един път да ви обърнем внимание и да ви предупредим, 
че поради спиране на плащанията по оперативните 
програми е реална опасността от неизпълнение на 
сключените договори за строителство. Намираме се 
в разгара на строителния сезон, а сме принудени да 
спираме работа поради липса на оборотни средства 
за разплащане по извършени СМР. Особено критично 
е положението по Оперативна програма „Околна сре-
да”, където е в ход изграждането на обекти за над 1 
млрд. лв. Неизпълнението на тези обекти в срок пред-
вид обстоятелствата, че изтича програмният пери-
од, ще доведе до сериозни загуби за страната – както 
материални, така и социални. Само по Програмата 
за развитие на селските райони неизплатените от 
държавата суми са за над 748 млн. евро, от които над 
половината са задължения към строителните фирми.

Заявяваме, че ние нямаме повече резерви да креди-
тираме държавата и сме изправени пред реален фалит 
на много фирми, както и загуба на десетки хиляди ра-
ботни места.

Всички срокове и обещания от правителството 
вече изтекоха.

Настояваме за незабавно възстановяване на пла-
щанията от бюджета към нас, както и осигуряване 
финансирането на обектите, за които имаме сключе-
ни договори с общините и държавата.

Обръщаме ви внимание, че отговорността за неиз-
пълнението на договорите за милиарди левове е пер-
сонална. Затова настояваме за действия от всички 
отговорни лица.

 
С уважение:
Инж. Светослав Глосов
Председател на УС на КСБ
Инж. Иван Бойков
Изп. директор на КСБ
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СТРОИТЕЛИ НА ПЛАЖА

От един месец бригадата ни строеше 
на морето, но все не намирахме време да 
отидем на плаж. Затова, когато бригадирът 
попита има ли доброволци за изпълнение на 
една работа на пясъчната ивица, всички из-
явихме желание. 

Задачата ни беше възложена от концеси-
онера на плажа в курортното селище, в кое-
то работехме. Трябваше да се постави една 
метална ограда, която да отдели част от 
ивицата за някакви по-специални туристи, 
за които бригадирът нищо не ни каза. При 
споменаването на тези гости той само се 
подсмихна, но остана загадъчно безмълвен. 
Концесионерът искаше оградата да е от де-
бела ламарина, за да не може да се пробиват 
дупки в нея. През целия път към терена се 
чудехме за какво му е на този човек тази 
преграда. 

Отидохме на мястото, разтоварихме 
багажа си и материалите и започнахме да 
вдигаме съоръжението. Личеше, че на това 
място и преди е имало ограда, но дървена. 
Даже на места още бяха запазени шперпла-
тови платна, които - странно - целите бяха 

надупчени като от картечен откос. Дали 
пък това не бяха останки от легендарното 
военно учение „Щит 82” на армиите от то-
гавашния Варшавски договор... 

Мистерията разгадахме чак накрая, ко-
гато вече бяхме вдигнали металната огра-
да. Имаше един бай Коце, местен стар ерген. 
Той, като видя оградата, възкликна с искре-
но съжаление: „Каква е тая велика китайска 
стена, която сте вдигнали бе, момчета? 
Като че не нудистки плаж, а секретно по-
деление ще има вътре.” Ето къде бил клю-
чът за бараката, пардон - за оградата. Раз-
брахме, че това някога е било и пак щяло да 
бъде нудистки плаж, очаквали се цели групи 
чужди туристи. Идвали утре. Погледнахме 
към надупчените стари платна, които бяхме 
демонтирали от някогашната ограда. А след 
това погледнахме към блиндираната лама-
рина. Бяхме вдигнали наистина  китайска 
стена, която и стар гларус като бай Коце 
нямаше никакъв шанс да пробие, за да заво-
юва някой трофей. Но знае ли човек... 

От тухларната Петър Донкин

Тухла четворка

www.tondach.bg    

TONDACH®

Министерският съвет одобри докла-
да на министъра на икономиката и енер-
гетиката (в оставка) Драгомир Стойнев 
във връзка със сключване на акционерно 
споразумение между „АЕЦ Козлодуй – Нови 
мощности” ЕАД, „АЕЦ Козлодуй” ЕАД и 
„Уестингхаус Електрик Къмпани” ЛЛС. На 
последното си заседание кабинетът прие 

решение, с което акционерното споразу-
мение влиза в сила след окончателно одо-
бряване от следващото правителство, в 
т.ч. на споразумението за финансов модел 
и на договора за проектиране, инженеринг, 
доставка и строителство по съответния 
надлежен ред. Подготовката на последните 
два документа все още не е стартирала.

Ренета Николова

На тържествен прием в Посолството 
на Кралство Мароко у нас бяха отбеляза-
ни 15 години от интронизацията на краля 
на северозападната африканска държава 
Мохамед VI. Сред гостите бяха инж. Све-
тослав Глосов – председател на Камара-
та на строителите в България и почетен 
консул на Кралство Мароко в Пловдив, ми-
нистърът на външните работи (в остав-
ка) Кристиан Вигенин, Бранимир Ботев 
– зам.-министър на икономиката и енер-
гетиката, Янаки Стоилов – председател 
на парламентарната Комисия по външна 
политика, дипломати, политици и др.

 „Стабилността на Кралство Мароко 
се гради върху волята да се продължи по 
пътя на укрепване на демокрацията, като 
се обръща специално внимание върху чо-
вешките права. В сферата на външната 
политика тези 15 години бяха белязани 
със значителна и съзнателна ангажира-
ност на Мароко с подкрепата и съживява-
нето на сътрудничеството, в частност 
на Африканския континент. Вторият еле-
мент, характерен за този период, беше 

развитието на нашето партньорство и 
засилване на стратегическата близост 
с ЕС“, подчерта в словото си Н. Пр. посла-
никът на Мароко у нас Латифа Ахарбаш.

 „И ако днес страната ни е най-близ-
кият съюзник на ЕС в региона ни, това 
е благодарение на праволинейността 
на реформаторския ни курс и катего-
ричността на избора ни както по от-
ношение на стратегическите съюзници, 
така и за връзката между нашата външ-
на политика и вътрешна социално-ико-
номическа насоченост. Мароко никога 
не забравя, че България е пълноправен 
член на ЕС. Също така ние гледаме на 
присъединяването на страната ви към 
съюза като на добавена стойност към 
общия европейски дом. Като посланик 
на приятелска на България държава аз 
бих желала да й пожелая много сполука в 
предстоящите парламентарни избори. 
Надявам се след тях България да си оси-
гури добри шансове за възстановяване 
на политическата стабилност и да про-
дължи по пътя на постигане на по-ната-
тъшен икономически напредък“, добави 
посланикът на Мароко.

Посланикът на Република Казахстан Н. Пр. Темиртай Избастин, 

посланикът на Кралство Мароко Н. Пр. Латифа Ахарбаш, 

инж. Светослав Глосов и неговата съпруга Зина Глосова

Снимка авторът
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ОТ СКИЦА-ВИЗА
ДО РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ

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

 Оценка на съответствието 
 Строителен надзор  
 Инвеститорски контрол  
 Енергийна ефективност 
 Оценки 

Разширението на вто-
рата линия на метрото 
ще включва само една 
подземна станция, която 
ще бъде наречена „Вито-
ша”. Изпълнител е обеди-
нение „Метро Черни връх 
- 2013”, което е съставено 
от „Станилов” ЕООД, „Ме-
тропроект Прага” АД и 
„Джи Пи груп” ООД. По гра-
фик изграждането тряб-
ва да приключи до 1 юни 
2016 г. То ще се извърши 
на два етапа. Единият ще 
обхване тунел в зоната от 
ул. „Сребърна” до метро-
станция „Джеймс Баучер” 
(900 м) и участък (200 м) 
за смяна на посоката на 
движение на влаковете, 
южно от кръстовището 
на бул. „Черни връх” с ул. 
„Филип Кутев”. Тунелът 
и обръщалото ще бъдат 
изпълнени по класическия 
нов австрийски метод.  
Вторият подобект включ-
ва метростанцията и под-
лезите под кръстовището 
на бул. „Черни връх”, ул. 

„Сребърна” и ул. „Филип Ку-
тев”. Той ще се реализира 
по открит способ в изкопи, 
укрепени с шлицови стени, 
в които ще се изградят 
конструкциите на стан-
цията, подлезните части 
и входовете към нея. Ме-
тодите на строителство 
са избрани съобразно мес-
тоположението, специфи-

ката на района и геолож-
ките условия. „Геологията 
в района на бул. „Черни 
връх” е типичната за Со-
фия. Смесена е със слаби 
почви, има подземни води. 
Условията няма да улес-
нят строителите, но те 
ще справят. Подземната 
инфраструктура също ще 
е сериозно предизвикател-

ство. Трябва да се премес-
тят доста съоръжения. 
Има два газопровода, мно-
го кабели, канали и водо-
проводи”, допълни проф. д-р 
инж. Братоев. 

Той заедно с кмета на 
Столичната община Йор-
данка Фандъкова инспекти-
раха строителството на 
метрото в зоната на лети-
ще София. Изграждащите 
се отсечки по проекта за 
разширението на първия 
метродиаметър ще бъдат 
завършени след 9 месеца. 
Изпълнението на учас-
тъка на метрото от бул. 
„Цариградско шосе” до ле-
тището е над 70%. Стан-
цията, която има връзка с 
пътническия Терминал 2 на 
летището, е изпълнена на 
80%. Завършени са груби-
ят строеж и покривната 
конструкция. По график 
се движат и строителни-
те работи в участъка от 
„Младост 1” до Бизнес пар-
ка в жк „Младост 4”. Двете 
отсечки ще бъдат завър-
шени през април 2015 г.

 от стр. 1

3 август    
Пламен Василев, 
председател на ОП на КСБ – Ловеч 

4 август    
Инж. Николай Георгиев, член на УС на КСБ 

Мартин Славчев

На последното заседание на Ми-
нистерския съвет кабинетът даде 
съгласието си Кърджали да изгради 
главен колектор от интегрирания 
воден проект на града върху час-
ти от имоти – частна държавна 
собственост. Имотите са с пре-
доставени права за управление на 
областния управител. Проектът се 

финансира по Оперативна програма 
„Околна среда 2007 – 2013”. Реализи-
рането му ще прекрати изливане-
то на отпадни води в р. Арда. Ще 
позволи изграждането на пречис-
твателна станция и ще подобри 
качеството на повърхностните и 
подземните води, както и качество-
то на живот на жителите на града.

С друго решение за държавна 
нужда бяха отчуждени имоти и час-

ти от имоти – частна собстве-
ност, за изграждането на пътя 
Кърджали – Подкова и пътната 
връзка Фотиново. Финансирането 
на процедурата по отчуждаване 
се осигурява от Агенция „Пътна 
инфраструктура”. Решението на 
правителството може да бъде об-
жалвано в 14-дневен срок от съоб-
щаването му на заинтересованите 
лица.

Десислава 
Бакърджиева

„Тежка, но успешна го-
дина.” С тези думи започна 
отчетът на министъра 
на отбраната (в оставка) 
Ангел Найденов за свър-
шеното от ведомството 
през изминалите 14 месе-
ца. В пресконференцията 
участваха заместник-ми-
нистърът на отбраната 
Иван Иванов и началникът 
на отбраната вицеадмирал 
Румен Николов.

Найденов заяви, че Ми-
нистерството на отбра-
ната (МО) е изпълнило 
основните си ангажимен-
ти и е постигнало редица 
положителни резултати 
в различни направления. 
По линия на националната 
сигурност той акценти-
ра върху изграждането 
на защитното съоръже-
ние по южната граница. 
В рамките на социалната 
политика са инвестира-
ни 22 млн. лв. за ремонт 
на жилищния фонд на МО. 
Отбелязани бяха и законо-
дателните инициативи на 
ведомството. Според Ан-
гел Найденов едно от най-
големите постижения са 
ин хаус търговете в Закона 

за обществените поръчки, 
които са предложени бла-
годарение на ведомство-
то. Направени са и редица 
предложения за промени в 
законодателството, свър-
зано с военните сили, някои 
от които вече са приети.

Голяма гордост за ми-
нистъра (в оставка) са и 
навременните действия 
на военнослужещите при 
подпомагането на местни-
те и регионалните власти 
при наводнения във Варна, 
Добрич и Велико Търново. 
Общо 860 български граж-
дани са спасени или са били 
подпомогнати от Българ-
ската армия по време на 
бедствията. Ангел Найде-
нов изказа благодарност и 
към всички военнослужещи 
и цивилни служители за 
максималната отговор-
ност, проявена при участи-
ето в операции, свързани с 
гасене на пожари.

По линия на междуна-
родното сътрудничество 
ръководството на Минис-
терството на отбрана-
та е участвало в 8 срещи 
при заседания на формата 
НАТО и ЕС. Подписани са 
споразумения за сътрудни-
чество в областта на от-
браната с 5 държави.

Мирослав Еленков

ЧЕЗ категорично отхвърли обви-
ненията на Комисията за защита 
на конкуренцията (КЗК) за монопол. 
От компанията изразиха възмуще-
ние от поредните нападки срещу 
дружеството. 

„Спазваме действащото законо-
дателство и не прилагаме никакви 
практики, които възпрепятстват 
или застрашават конкуренцията”, 
се казва в изявление на ръковод-
ството на „ЧЕЗ България“. Енерго-
разпределителните дружества бяха 
обвинени от КЗК, че злоупотребя-
ват с господстващо положение на 
пазара. Комисията се е самосезира-

ла и е получила сигнал от независим 
търговец на електроенергия.

„Във връзка с изявлението на 
Комисията за защита на конкурен-
цията от 25.07.2014 г. ръководство-
то на ЧЕЗ в България уточнява, че 
става дума за процедура, започна-
ла в края на март 2013 г. Катего-
рично отхвърляме твърденията за 
нарушения, тъй като винаги сме 
работили изцяло в съответствие с 
българското и европейското зако-
нодателство. Не прилагаме никакви 
практики, които възпрепятстват 
или застрашават конкуренцията”, 
посочват от компанията.

„Научаваме за твърденията на 
КЗК от медиите, без официално да 

сме получили определенията. След 
като получим документите по на-
длежния ред и се запознаем детайл-
но с тях, ще можем да коментира-
ме”, допълват от компанията.

„Във всички свои действия ЧЕЗ 
се ръководи от върховенството на 
закона и стремежа за качествено 
обслужване на клиентите на всич-
ки пазари, на които работи. Ком-
паниите от групата на ЧЕЗ имат 
сериозен опит в продажбата на 
електроенергия по регулирани и по 
свободно договорени цени в 7 ев-
ропейски държави (Чехия, Румъния, 
България, Полша, Германия, Унгария, 
Словакия)”, напомнят в изявлението 
си от „ЧЕЗ България”.

Кметът на Столичната община Йорданка Фандъкова и изп. ди-

ректор на „Метрополитен” ЕАД инж. Стоян Братоев инспекти-

раха строителството на метрото в зоната на летище София

Снимка Георги Сотиров
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Зинаида Златанова, вицепремиер (в оставка):

Мартин Славчев

„До началото на юни 
успяхме в много голяма 
степен да подобрим биз-
нес климата в страната. 
От края на миналата го-
дина повечето индикатори 
отбелязваха непрекъснато 
подобрение. Не се изкуших-
ме в нито един момент да 
увеличим фискалното из-
пълнение за сметка на не-
разплащане към бизнеса. 
За съжаление през послед-
ния месец се наблюдаваше 
обратна тенденция.”

Това заяви премиерът 
(в оставка) Пламен Оре-
шарски по време на бри-
финг след последното за-
седание на кабинета. 

На заключителната 
пресконференция при-
състваха тримата вице-
премиери (в оставка) – 
Даниела Бобева, Зинаида 
Златанова, Цветлин Йов-
чев, както и финансовият 
министър (в оставка) Пе-

тър Чобанов.
„Реализираната еми-

сия еврооблигации е най-
добрата, която България 
е правила. Това е своеоб-
разна външна оценка за 
финансовата и фискална-
та стабилност на страна-
та”, подчерта Орешарски.  
„Успяхме да направим и 

крачка напред по отноше-
ние солидарността в об-
ществото и социалната 
закрила”, каза още преми-
ерът (в оставка). Той за-
яви, че бюджетът показва 
дори по-добро изпълнение 
на данъчните приходи в 
сравнение с последните 4 
години.

По думите му замразя-
ването на европейските 
програми крие рискове как-
то за вътрешното търсе-
не, така и за икономиката 
като цяло, затова той се 
надява „размразяването” 
да продължи. 

„За периода на упра-
влението ни България ус-

вои 19% от всичките ев-
росредства. За сравнение 
– за всичките предходни 
години процентът бе 
36“, каза от своя страна 
вицепремие рът и минис-
тър на правосъдието (в 
оставка) Зинаида Злата-
нова. По думите й от юни 
м.г. до сега изплатените 
средства възлизат на 4,2 
млрд. лв. Тя изрази надежда 
ускореното усвояване да 
продължи до края на про-
грамния период. 

„Най-късно другата 
седмица би  трябвало 
Споразумението за парт-
ньорство за следващия 
програмен период да бъде 
одобрено”, подчерта тя и 
отчете, че оперативните 
програми са в процес на 
съгласуване с ЕК и най-
късно до средата на ок-
томври трябва да бъдат 
подписани. „Това означава, 
че още тази година може 
да започне изпълнението 
по новия програмен пери-

Елица Илчева

Председателят на ДПС Лютви Местан 
върна на президента Росен Плевнелиев про-
учвателния мандат за съставяне на прави-
телство буквално секунда след като го по-
лучи. Той заяви, че страната се нуждае от 
ново правителство, и отбеляза, че спазва 
решенията на консултативния съвет. Така 
и третата и последна политическа сила след 
ГЕРБ и БСП, на която държавният глава връ-

чи по Конституция проучвателен мандат, се 
отказа да състави правителство в рамки-
те на 42-рото народно събрание. Предстои 
разпускане на парламента, назначаване на 
служебен кабинет и насрочване на предсроч-
ни избори.

Краят на сегашното Народно събрание 
ще бъде на 6 август и е малко вероятно до-
тогава да се приеме някакъв закон, тъй като 
ГЕРБ няма да участват в работата на пар-
ламента. 

Емил Христов

Засега окончателната актуализация на 
бюджета се отлага, след като Бойко Бори-
сов – председател на ГЕРБ, заяви, че повече 
неговата партия няма да влиза в пленар-
ната зала на 42-рото народно събрание. 
Така няма да може да се събере кворум, тъй 
като и от „Атака“ вече от няколко седмици 
не участват в парламентарната дейност. 
През седмицата с гласовете на ГЕРБ и ДПС 
бе приета на първо четене актуализацията 
на държавния бюджет за 2014 г. Отрица-
телно гласуваха от Коалиция за България. 

Целта на промяната е да може да се 
осигури по-голяма гъвкавост и възможнос-
ти за предприемане на мерки от следва-
щите правителства (служебно правител-

ство и редовно формираното такова от 
следващото 43-то народно събрание). В 
актуализацията е заложено е бюджетни-
ят дефицит по консолидираната фискална 
програма (КФП) за 2014 г. да бъде увеличен 
със 725 млн. лв. (0,9% от прогнозния БВП). 
Предвижда се намаление на разчетите за 
постъпленията от ДДС с около 500 млн. лв., 
както и допълнителен трансфер от дър-
жавния бюджет по бюджета на НЗОК в общ 
размер на 225 млн. лв. (0,3% от прогнозния 
БВП).

По време на дебатите финансовият ми-
нистър (в оставка) Петър Чобанов заяви, 
че единственият мотив за актуализация-
та на държавния бюджет е за засилване на 
буферите, които да осигурят финансовата 
стабилност в страната.

Елица Илчева

„Бих препоръчала в следващия парла-
мент управляващите и опозиционните 
партии да намерят сили и да направят де-
кларация за най-необходимите стъпки в съ-
дебната реформа, защото без политическо 
съгласие е невъзможна. Тя трябва да стане 
национален приоритет.“ Това заяви вице-
премиерът и министър на правосъдието (в 
оставка) Зинаида Златанова на пресконфе-
ренция, на която отчете дейността на ог-
лавяваното от нея ведомство. Според нея 
най-належащите стъпки през следващите 
месеци са изборът на главен съдебен ин-
спектор, приемането на нов Наказателен 
кодекс, нова съдебна карта на страната и 
обединение около актуализирана страте-
гия за съдебна реформа.

„За облекчаване на бизнеса и намаля-
ване на административната тежест от 
февруари 2014 г. с 22% са понижени так-
сите, които се събират от Агенцията по 
вписвания. Откакто реформата е влязла в 
сила, близо 1 млн. лв. от налози са спесте-
ни на фирмите и гражданите“, акцентира 
вицепремиерът (в оставка). 

От своя страна заместник-министър 
Сабрие Сапунджиева, в чийто ресор влиза и 
дейността на АВ, отбеляза, че с норматив-
ни промени е осигурен отдалечен достъп 
до кадастралните карти на всички нота-
риуси, благодарение на което гражданите 
няма да се редят на опашки пред гишетата 

в поделенията на кадастъра. Тя акцентира, 
че на следващия министър на правосъди-
ето няма да му се налага да търси пари 
от държавния бюджет за доработката на 
Имотния регистър, тъй като сегашното 
ръководство (в оставка) е спечелило про-
ект по ОП „Административен капацитет“.

Заместник-министър Илия Ангелов 
отчете, че активно през последната го-
дина се работи и по подобряване услови-
ята в местата за лишаване от свобода. 
По Норвежкия финансов механизъм Главна 
дирекция „Изпълнение на наказанията“ е бе-
нефициент на близо 7 млн. евро. „По този 
проект в Сливенския затвор са модернизи-
рани детската ясла и медицинският цен-
тър. Условията там сега отговарят изцяло 
на европейските стандарти”, отбеляза Ан-
гелов и заяви, че затворническото общежи-
тие от закрит тип „Дебелт“ в момента 
също се обновява. Друго направление на 
проекта по Норвежкия финансов механизъм 
е рестартирането на ремонта на затвор-
ническото общежитие „Разделна“, което 
е към затвора „Варна”. „Тенденцията е на 
всеки лишен от свобода да се осигурят от 
4 до 6 кв. м, каквито са изискванията на 
ЕС”, каза заместник-министърът и при-
помни, че продължава ремонтът на арес-
та в Шумен, който ще приключи до края на 
годината. Като положителна тенденция 
Ангелов посочи пилотното въвеждане на 
електронното наблюдение върху правона-
рушителите.

Снимка авторът

од”, допълни Златанова.
Вицепремиерът по ико-

номическото развитие (в 
оставка) Даниела Бобева 
заяви, че правителството 
е провело 62 заседания и на 
всички са били разглежда-
ни конкретни мерки за на-
маляване на администра-
тивната тежест. 

„Всичко, което беше 
заложено в програмата 
на МВР, беше 100% из-
пълнено”, заяви от своя 
страна вицепремиерът 
и министър на вътреш-
ните работи (в оставка) 
Цветлин Йовчев. „Искам 
да отбележа реформите 
в сектор „Сигурност” – 
трансформирането на ГД-
БОП в ДАНС и новия Закон 
за МВР”, добави той. 

„Бюджетният дефи-
цит към края на юни е 995  
млн. лв.”, отчете минис-
търът на финансите (в 
оставка) Петър Чобанов. 
По думите му той би мо-
гъл и да е по-нисък, ако не 
са били разплатените 612 
млн. лв. по европрограми. 
Към края на юли очаквано-
то ниво на фискалния ре-
зерв е 8,7 млрд. лв.



5СТРОИТЕЛДЪРЖАВНА ПОЛИТИКАпетък, 1 август 2014

Решения за 
     по-добър животЕвропейски съюз

Кохезионен фонд

Министерство на 
регионалното развитие

             НАЦИОНАЛНА
        СТРАТЕГИЧЕСКА
    РЕФЕРЕНТНА РАМКА

Професионално обучение на експерти от ВиК операторите 

осигурява по-висока ефективност и качество на услугите

След провеждането на специализирани обучения в рамките на изпълнявания от Министерството 
на регионалното развитие проект „Подкрепа на реформата в отрасъл ВиК“ 120 служители на друже-
ства, осигуряващи стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията, се 
запознаха с основни теми, свързани с управлението на ВиК отрасъла. 

В тях се включват сравнителният анализ (бенчмаркингът) на ВиК операторите, бизнес планиране 
и управление на активите, нива на предоставяните ВиК услуги, икономически и финансови параметри 
на ВиК операторите и роля и взаимодействие с асоциациите по ВиК при предоставянето на услуги.

Повишените знания на участниците бяха потвърдени с връчването на индивидуални удостоверения 
за професионална квалификация по „Икономика и организация на ВиК отрасъла”.

Обучението на експертите от ВиК дружествата се проведе в ключов момент за извършващата 
се реформа в отрасъла, в контекста на приетата Стратегия за развитие и управление на водоснаб-
дяването и канализацията за периода до 2023 г.

Изпълняваният от Министерството на регионалното развитие проект „Подкрепа на реформата 
в отрасъл ВиК” е на стойност 20 342 474,50 лв. Финансирането е осигурено от Кохезионния фонд на 
Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна 
среда 2007 - 2013 г.”.

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

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

официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

Елица Илчева

„Между 70 млн. и 100 
млн. лв.  ще получат в пър-
вите дни на август общини-
те, в които се изпълняват 
проекти по ОП „Околна сре-
да 2007 -  2013 г.“. Това зая-
ви министърът на околната 
среда и водите (в оставка) 
Станислав Анастасов при 
посещение в Стара Загора. 
„С тях местните власти 
ще могат да направят раз-
плащане с изпълнителите 
на проектите, така че те 
да продължат да работят“, 
допълни той и подчерта, че 
ще има едно и също отно-
шение към всички, които 
очакват дължимите суми и 
няма да има преференции за 
никого. Министърът (в ос-

тавка) направи първа копка 
на Регионалната система 
за управление на отпадъци-
те в Стара Загора. Проек-
тът се финансира от Опе-
ративна програма „Околна 
среда 2007 - 2013 г.“ и е на 
стойност 52 млн. лв. На це-
ремонията присъстваха ди-
ректорът на оперативната 
програма Спиридон Алек-
сандров, кметът на Ста-
ра Загора Живко Тодоров, 
кметовете на общините 
партньори и областният 
управител Живка Аладжова.

„Регионалната система 
не е просто първа стъпка 
към подобряване на еко-
логичното състояние на 
района и намаляване на 
замърсяването. Тя ще усъ-
вършенства услугите за 

събиране, транспортиране 
и обезвреждане на  бито-
вите отпадъци“, каза Ста-
нислав Анастасов по време 
на събитието. „Стартът 
на проекта е своеобразен 
скок в сферата на ресурсно-
ефективната икономика. 
Вярвам, че с изграждането 
на това комплексно съоръ-
жение ще започнем да при-
емаме отпадъците като 
ресурс“, допълни още той.

Новата инсталация ще 
обслужва и общините Ста-
ра Загора, Чирпан, Братя 
Даскалови, Павел баня, Ка-
занлък, Мъглиж, Николаево, 
Гурково, Твърдица, Опан, 
Раднево и Гълъбово. Из-
браният изпълнител чрез 
открита процедура за об-
ществена поръчка е ДЗЗД 

Започна изграждането на регионалната 
система в Стара Загора

Десислава Бакърджиева

„Уверена съм, че нашите действия ще 
ускорят възстановяването на временно 
спрените плащания по двете оси на ОП 
„Регионално развитие 2007 - 2013 г.”. Това 
заяви министърът на регионалното раз-
витие (в оставка) Десислава Терзиева 
при откриването на семинар за предста-
вяне на подобрените системи за контрол 
върху обществените поръчки на проекти, 
съфинансирани от ЕС. Обучението се про-
вежда съвместно с одиторите на ГД „Ре-
гионална и градска политика” на ЕК.  Тази 
дейност е една от стъпките, залегнали в 
плана за действие на Министерството 
на регионалното развитие, целящ уско-
ряване на възстановяването на времен-
но спрените плащания по приоритетни 

оси 1 - „Устойчиво и интегрирано градско 
развитие“, и 3 - „Устойчиво развитие на 
туризма“, на ОПРР. 

„Като министър и експерт съм от-
читала и отчитам факта, че винаги има 
място за подобрение“, подчерта Терзиева. 
„Затова направихме задълбочен преглед 
на състоянието на нашите системи за 
контрол и управление и ги оптимизирах-
ме”, добави тя. Министърът (в оставка) 
каза още, че е от първостепенно значение 
средствата по ОПРР да бъдат усвоявани 
в пълно съответствие с приложимото на-
ционално и европейско законодателство. 

Пред експертите на семинара бяха 
представени добрите практики и успеш-
ните системи за улавяне на грешките и 
произтичащите от това финансови по-
следици.

Отвориха офертите за надзор на 
първия етап от Западния обходен път на 
Пазарджик и на 7-ия км от път II-37. Про-
ектът е по Публичната инвестиционна 
програма „Растеж и устойчиво развитие 
на регионите” и се финансира изцяло със 
средства от републиканския бюджет. 
Общо шест са участниците в открита-
та процедура за възлагане на общест-
вената поръчка с предмет „Избор на 
изпълнител за изготвяне на комплексен 
доклад за оценка на съответствието на 
техническите проекти и упражняване на 
строителен надзор за обект път II-37 АМ 

„Тракия” – Пазарджик от км. 117+410 до км. 
124+685 и на път II-37 Пазарджик – Пеще-
ра – Западен обход на Пазарджик – I етап, 
в участъка между бул. „Ал. Стамболийски” 
и ул. „Любен Боянов” от км. 125+800 до км. 
127+340. 

В деловодството на Агенция „Пътна 
инфраструктура” са постъпили оферти 
на „Трансконсулт-БГ” ООД, „Рутекс” ООД, 
„Трафик Холдинг” ЕООД, „Пътконсулт 
2000” ЕООД, „Пътинвестинженеринг” 
АД, ДЗЗД „Тракия 2014”, в което участват 
„Консултинженеринг” ЕООД и „Рафаилов 
Консулт” ЕООД.

„Иринополис”. Дружество-
то включва 4 фирми – „Вод-
строй 98” АД, „Трейс груп 
холд“ АД, „Енерго ремонт 
строй” ЕООД и „Инфра-
структурно строителство” 
ЕООД. 

Министърът на окол-
ната среда и водите (в ос-
тавка) Станислав Анаста-
сов посети и два обекта в 
Казанлък, които се изпълня-
ват по ОПОС 2007 - 2013 г.. 
Той инспектира строител-
ните дейности по изграж-
дането на претоварната 
станция за битови отпа-
дъци и реконструкцията на 
градската пречиствателна 
станция за отпадни води 
и даде висока оценка за 
дейностите на местната 

власт по реализирането им. 
Анастасов увери кмета на 
Казанлък Галина Стоянова, 
че скоро ще бъдат осигу-
рени средства по проекти-
те, които се изпълняват по 
ОПОС.

Претоварната стан-
ция за битови отпадъци е 
ключова част от проекта 
„Изграждане на регионал-
на система за управление 
на отпадъците в регион 
Стара Загора“, финансиран 
по ОП „Околна среда 2007 - 
2013 г.“. Тя ще e разположена 
върху 32 дка и ще има три 
обособени зони – приемна, 
производствена и складова. 
Тук ще се докарват твърди-
те битови отпадъци от об-
щините Казанлък, Мъглиж и 

Павел баня. Те ще се ком-
пресират, след което ще 
се извозват до регионалния 
център.

Вторият етап от Ин-
тегрирания воден про-
ект на община Казанлък 
включва реконструкция и 
модернизация на Градска-
та пречиствателна стан-
ция за отпадни води и е на 
стойност близо 23 млн. лв. 
Тя пречиства битовите от-
падни води на града и поема 
пречистените от локал-
ните станции промишлени 
води. С функционирането 
на ГПСОВ се преустано-
вява замърсяването на  
р. Тунджа.

Още по  темата за 
ОПОС на стр. 10-11.

Министърът (в оставка) Станислав Анастасов направи първа копка на Регионалната система за 

управление на отпадъците в Стара Загора
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Свилена Гражданска
Ренета Николова 

Г-жо Михайлова, поз-

дравления! За първи път 

български евродепутат 

е избран за председател 

на комисия в Европейския 

парламент, и то на тази 

по регионална политика. 

Как приемате това пре-

дизвикателство? 

На първо място за мен 
то е точно това - предиз-
викателство. На второ 
то е признание за посто-
янната проевропейска 
политика на групата на 
европейските либерали и 
демократи и за успеха на 
Движението за права и 
свободи на вота  за чле-
нове на Европейския пар-
ламент. Изборът ми за 
председател не е случаен. 
Той се дължи на участие-
то на АЛДЕ в подкрепа-
та на проевропейската 
политика на ЕП и на по-
зицията на ДПС, което 
има четирима  депутати 
в групата. Отговорност-
та, която поемам, е мно-
го голяма. Тя е най-малко 
лична. Отговорността е 
към партията ДПС, към 
АЛДЕ и към общата евро-
пейска политика, защото 
този състав на ЕП е мал-
ко по-различен от предиш-
ните. Сега в парламента 
има представители на 
партии, които откровено 
отричат общите ценнос-
ти на ЕС, постижения-
та му дотук и бъдещите 
възможности, които дава 
съюзът за гражданите си. 
Много е важно всички ние, 
които защитаваме евро-
пейските приоритети, да 
дадем ясен знак към граж-
даните какво правим и в 
каква насока продължава-
ме да работим. 

Ще разкажете ли с 

какво точно се занимава 

Комисията по регионал-

на политика към ЕП. Кои 

ще са основните ви при-

оритети?

Преди всичко главната 
ми политическа задача ще 
е комисията да се превър-
не в естествен европей-
ски форум, откъдето до 
гражданите на съюза да 
стигат послания, които 
да обясняват ефекта от 
регионалната политика. 
Те не трябва да са само 
проценти усвоени пари, 
а брой рехабилитирани 
обществени сгради, под-

крепени малки и средни 
предприятия - в която 
и област да работят. 
Трябва да е ясен ефек-
тът от това, което ние 
постигаме за подобрява-
не качеството на живот 
на европейците. Това бе 
акцентът и в последното 
изслушване на генералния 
директор на Генерална-
та дирекция „Регионална 
и градска политика“ в ЕК 
Валтер Дефа. В неговата 
презентация пред коми-
сията имаше елемент – с 
какво реално подпомага-
ме развитието на реги-
оните. Той подчерта как 
над 4 млн. граждани на 
Европа за един програмен 
период имат по-добро 
качество на питейната 
вода, как половин милион 
работни места са съз-
дадени благодарение на 
общата европейска ре-
гионална политика и как 
над 70 хил. малки и средни 
предприятия са започнали 
дейността си благодаре-
ние на Европейския фонд 
за регионално развитие. 

Така че основният ми при-
оритет е да може по-ясно 
да се чува и да достигне 
до всеки гражданин на ЕС 
какъв е ефектът от про-
веждането на тази поли-
тика. 

Иначе работата по съ-
щество е много сериозна. 
Това е една от най-отго-
ворните комисии в ЕП. В 
момента ние работим по 
подготовката и обсъжда-
нията на бюджета на ЕС 
за 2015 г. Около 90 пози-
ции от него са в компе-
тенцията на комисията. 
Това са структурните и 
Кохезионният фонд, сред-
ствата за партньорство 
за новите страни,  за 
кандидат-членките, за 
трансграничните и меж-
дурегионалните схеми, 
фондът за солидарност и 
други. По тези текстове 
ние трябва да предоста-
вим становище. Общото 
решение, което взехме на 
последното заседание, е, 
че даваме мандат на пред-
седателя, т.е. на мен, да 
подкрепим предложение-

то за бюджет на ЕК, тъй 
като има мнение от съве-
та за намаляване на някои 
от разходите. Ние държим 
на първоначално записани-
те цели и съответно тях-
ното финансиране, което 
би гарантирало постига-
не на приоритетите. Ва-
жно е да запазим първия 
вариант, тъй като ЕК в 
продължение на няколко 
години има проблем с пла-
щанията към страните 
членки по изпълнение на 
регионалната политика 
в края на всяка година. 
Недостигът през 2013 г. 
достигна до 23 млрд. евро. 
Това е сериозен проблем. 
Сега тези милиарди се 
компенсират с бюджета 
за 2014 г. Но ако ние няма-
ме такова предвиждане за 
бюджета през 2015 г., лип-
сата на средства в края 
на настоящата година с 
какво ще я покрием? Полу-
чава се омагьосан кръг. 

Предстои ни разглеж-
дане и на незаконода-
телно мнение по позиция 
на комисията по шестия 

кохезионен доклад, който 
се подготвя от ЕК. Това 
е анализ на постижения-
та на политиката в тази 
сфера. Има една група 
стратегически докумен-
ти, които се разглеждат в 
Комисията по регионална 
политика. Те засягат из-
работването на позиции 
по стратегиите за мак-
рорегионите. Един от тях 
в голяма степен ни касае 
- Дунавският. Има много 
сериозен интерес от ня-
кои колеги от комисията 
към региона на Адриати-
ческо и Йонийско море. 
Там активни са Италия, 
Хърватия, Гърция, Слове-
ния. 

Като постоянна зада-
ча пред комисията стои 
наблюдението върху ра-
ботата на генералната 
дирекция и комисаря по 
регионална политика. 
Вече споменах, че изслу-
шахме сегашния генера-
лен директор Дефа. През 
септември ще имаме и 
обмяна на мнения с евро-
комисаря по регионална 

политика Йоханес Хан. 
Разбира се, друга цел на 
комисията е информира-
не, контрол и съгласуване 
на приоритетите на съ-
ответното председател-
ство. През септември ще 
изслушаме италианското 
председателство с него-
вото виждане по отноше-
ние на регионалната поли-
тика. Една задача, която 
се случва един път на пет 
години, е изслушването на 
номинираните за нови ко-
мисари. Това е процедура, 
която предстои през сеп-
тември и октомври. Надя-
вам се през този период  
да сме приключили с нея и 
през октомври в пленар-
на зала да бъде гласуван 
новият състав на ЕК. По 
този начин през ноември 
ще имаме Европейска ко-
мисия, която да работи. 
Чакаме номинациите на 
председателя на ЕК Жан-
Клод Юнкер. Той даде за-
явка за реформи и за пред-
ложения на нови комисари. 
Ще видим кои са кандида-
тите. В първата седмица 

Искра Михайлова, председател на Комисията по регионална политика      

Искра Михайлова-Копарова е родена в София. 

По професия е библиограф. Владее английски 

и руски език. През периода 1980 - 1996 г. е 

референт, секретар на научна секция, научен 

сътрудник II ст. и началник-отдел в Народна-

та библиотека „Св. св. Кирил и Методий“. От 

1996 г. до 1997 г. е главен експерт в Минис-

терството на културата. След това за една 

година е секретар в Центъра за образовател-

ни услуги на СУ „Св. Климент Охридски”. 

От 1998 г. до 2001 г. е главен експерт в Нацио-

нална агенция „Сократ” към Министерството 

на образованието и науката. В периода от 

2001 до 2005 г. е съветник на министъра на ре-

гионалното развитие и благоустройството. 

Изпълнителен директор е и на Сдружението на 

общини „Толерантност”. От 2005 г. до 2009 г. 

е зам.-министър на регионалното развитие 

и благоустройството в правителството 

на тройната коалиция. Депутат е в 41-вото 

народно събрание, където е председател на 

Комисията по околна среда и води, член на 

Комисията по европейски въпроси и контрол 

на европейските фондове, член на временна-

та Комисия за изследване на добри практики 

за проучване на подземни богатства. На 

последните парламентарни избори бе избрана 

за народен представител в 42-рото народно 

събрание. От 29 май 2013 г. е министър на 

околната среда и водите. Избрана е за член на 

Европейския парламент на вота на 25 май т.г., 

поради което се оттегля от поста министър 

на околната среда и водите. На 7 юли е избра-

на за председател на Комисията по регионална 

политика на Европейския парламент.

Високо ценя експертния капацитет и потенциал 
на Камарата на строителите в България 

Снимки Денис Бучел



7СТРОИТЕЛИНТЕРВЮпетък, 1 август 2014

на септември Комисията 
по регионална политика 
ще изпрати писмените 
си въпроси към тях и ще 
започнем процедурата. 
Имаме доста спешни 
задачи. Едновременно с 
това вървят и законо-
дателните инициативи. 
Ще бъде много важно да 
имаме добри контакти и 
координация както с ЕК, 
така и с други комисии 
от ЕП - по бюджет, по въ-
трешен пазар, по околна 
среда. Имах среща вече 
с Янез Поточник, евроко-
мисар по околната среда, 
в качеството ми на пред-
седател на комисията. 
Преди това дискутирахме 
проблематиката, когато 
бях министър в кабинета 
„Орешарски“. Ние сме от 
едно политическо семей-
ство, той също е либерал. 
Той като мен очаква, че 
ще имаме добро сътруд-
ничество с Комисията по 
околна среда, за да можем 
ефективно да използваме 
ресурсите и да развиваме 
районите. 

Какви мерки ще пред-

приемете за постигане 

на конкурентоспособ-

ността на регионите? 

У нас са два от най-бед-

ните в целия ЕС. 

България има две от-
личаващи я характерис-
тики. Първо, че нашите 
региони са в категорията 
на най-бедните - с най-
нисък вътрешен продукт 
и с най-висок процент на 
безработицата. Те са и 
най-тежко засегнати от 
икономическата криза. 
Другият отличителен 
белег е, че България е 
част от групата страни 
от ЕС, които разчитат 
изключително много на 
подкрепата от структур-
ните и Кохезионния фонд 
като инвестиционен ин-
струмент. Над 70% от 
вложенията у нас идват 
от Европа. Има страни - 
членки на ЕС, където този 
процент е под 10. 

Ние получаваме инфор-
мация от ЕК за хода на 
подготовката и догова-
рянето на споразумени-
ята за партньорства на 
страните членки. Много 
е важно в българското 
споразумение да се запа-
зи тази част, която га-
рантира концентрацията 
на вложенията в Северо-
западния район, който е 
най-бедният от най-бе-
дните в ЕС. Така ще има 
възможност да се насо-
чат средства към него. 
Важно е винаги, когато 
дискутираме постижени-

ята, дори и статисти-
ческите данни и ефекта 
от провеждането на ре-
гионалната политика, да 
не разглеждаме нещата 
средностатистически 
за ЕС, а да открояваме и 
тези по-бедни райони. По 
този начин ще можем да 
видим как се отразяват 
европейските средства 
там. Страната ни е сред 
най-заинтересованите. 
Естествено е аз като 
българка да се опитвам 
да следя процеса на дого-
варяне чрез Комисията по 
регионална политика. Ще 
използвам инструменти-
те, които имам като член 
на ЕП, да задавам индиви-
дуални въпроси, за да мо-
жем да следим точно този 
процес, тъй като той е 
изключително важен. Бед-
ни региони има не само 
в България, но и в други 
страни. Считам, че така 
както ще се създаде ин-
терпарламентарна група 
за Дунавския регион, ние 
бихме могли да мислим 
за неформално сътруд-
ничество между членове 
на ЕП, които идват от 
страни, които имат по-
добни райони. Надявам се 
да срещна разбиране от 
колегите. Ще се опитам 
това да бъде част и от 
дневния ред на комисията. 

По време на обсъжда-

нето на приоритетните 

оси на Оперативна про-

грама „Региони в рас-

теж 2014 – 2020” стана 

ясно, че от Брюксел на-

стояват за намаляване 

на броя на предложените 

от нас 67 града за финан-

сиране. 

Тук влизаме в детай-

лите по договаряне меж-
ду страната член и ЕК, в 
който процес комисията 
ни в ЕП трудно може да 
участва. Като човек, кой-
то следи подготовката 
на споразумението, мога 
да кажа, че ние трябва да 
намерим формулата като 
държава член, с която да 
докажем, че е необходима 
концентрация на сред-
ства в по-големите гра-
дове, които са двигател 
на растеж, но е нужно да 
гарантираме инвести-
ции и в по-малките. Това 
е важ но, за да не нару-
шим баланса за развитие. 
Трябва да разглеждаме в 
пакет „ОПРР 2014 – 2020” 
и Програмата за разви-
тие на селските райони. 
Необходимо е ясно да ви-
дим къде те се допират. 
Същевременно е нужно 
да продължим същест-
вуването на Национал-
ния фонд за инвестиции 
в инфраструктура. Той е 
един от вариантите да 
се гарантират вложения 
и в местата, които не 
са приоритетни за обща-
та европейска политика. 
През 2014 г. създадохме 
Публичната инвести-
ционна програма „Растеж 
и устойчиво развитие на 
регионите“, отделяйки 
500 млн. лв. Надявам се и 
през следващите години 
да се осигуряват подоб-
ни средства, с които ние 
можем да компенсираме 
това, което няма да бъде 
покрито от структур-
ните фондове. Подобна 
е политиката на много 
от страните - членки на 
ЕС. Не всичко се финанси-
ра от Брюксел и това не 
може да стане. 70% са ев-

ропейските средства, но 
30% остават. Те не могат 
да бъдат само частни ин-
вестиции. Необходими са 
и публични средства. Ако 
те са насочени целево към 
тези по-малки общини и 
райони, ние ще постигнем 
истински баланс за раз-
витие и ще гарантираме 
инвестиции в страната. 
Позволявам си да го кажа, 
защото опитът ми го 
диктува, и се надявам, че 
ще има приемственост в 
бъдещите управления да 
поддържат тази линия. 

Кога ще бъде подпи-

сано Споразумението за 

партньорство с Бълга-

рия? 

Информацията от ЕК 
е много обнадеждаваща. 
Готовността е да се 
приключат преговорите 
и да се подпишат спора-
зуменията със страни-
те членки в мандата на 
сегашната комисия, т.е. 
октомври. Вече има девет 
парафирани документа, 
другите са в процес на 
довършване. Обнадеждена 
съм, че в края на октомври 

ние ще имаме споразуме-
ние, което ще ни позволи в 
следващите месеци да се 
финализират една по една 
оперативните програми 
и да се започне работа по 
тях. 

Вашият наследник  

- министърът на окол-

ната среда и водите в 

оставка Станислав Ана-

стасов, заяви, че до дни 

ще бъдат възстановени 

средствата по ОП „Окол-

на среда 2007 - 2013 г.”.

Всички  работим  в 
тази посока. През след-
ващите дни започва спе-
циално обучение, органи-
зирано от службите на 
Европейската комисия 
по контрол и проверка 
на обществени поръчки. 
Това е последно изискване 
на колегите от Брюксел 
към България. Ще остане 
само да се договори пло-
ската корекция, която се 
дължи на грешките в сис-
темите за управление на 
оперативната програма. 
Ако експертите от ОПОС 
успеят да преминат това 
обучение, да договорим 
един приемлив процент на 
плоската корекция, напр. 
8%, и да запазим индиви-
дуалните санкции там, 
където има сериозни на-
рушения, считам, че ЕК 
ще приеме нашите мерки 
и ще възстанови плащани-
ята. Знам, че от България 
се очаква подготовката 
на сертификат за иска-
не за възстановяване на 
средствата, който да е 
с новите системи, които 
ние подобрихме, затова 
министър Анастасов има 
достатъчно основания да 
говори за близък хоризонт. 

Споменахте бюдже-

та на ЕС. Колко средства 

ще бъдат отделени за ре-

гионите?

Сумите са много голе-
ми. Само за околна среда, 
по системата за концен-
трация по единия от при-
оритетите са отделени 

38 млрд. евро до 2020 г. 
Ако това го разделим на 
7 години, ще се получат 
по 5 и нещо млрд. евро. Те 
ще се насочат към регио-
ните - за инфраструкту-
ра за питейни и отпадни 
води и отпадъци. Сумата 
за развитие на градската 
среда надхвърля в пъти 
това, което е за окол-
на среда. Там говорим за 
над 100 млрд. евро. Сред-
ствата са насочени към 
интегрираните планове 
на населените места, за 
подобряване на градската 
среда, социална, образова-
телна и културна инфра-
структура, транспорт и 
т.н. При успешно приключ-
ване на процеса на дого-
варяне на партньорските 
споразумения и оператив-
ните програми през 2015 
г. ще има бързо усвояване 
на фондовете. Пари има. 
Важното е за България 
да си спомним всички уро-
ци, които научихме през 
първия планов период, и 
да знаем, че не случайно 
оперативните програми 
са за седем години. Те не 
са предназначени да се 
изпълняват през последни-
те две години. Опитът на 
страните членки показва, 
че е хубаво да се действа 
по тях през целия програ-
мен период.

Как ще работите с 

Камарата на строители-

те в България в новото 

си амплоа? 

Първо - с радост, за-
щото много високо ценя 
експертния капацитет и 
потенциал на браншова-
та организация и нейната 
представителност. Раз-
читам, че ние ще бъдем 
в много близък контакт, 
ще обменяме информация 
и ще съдействаме в об-
щите инициативи. В мое 
лице Камарата винаги е 
имала партньор, който 
цени КСБ. Това не се е 
променило и се надявам, 
че ни предстои добро съ-
трудничество.        

       на Европейския парламент: 

Председателят на Комисията по регионална политика на ЕП Искра Михайлова и изп. директор 

на КСБ инж. Иван Бойков се срещнаха в сградата на Камарата и обсъдиха възможностите за 

бъдещо сътрудничество 

Гарантирането на концентрация на инвестициите  в Северозападния район през програмния 

период 2014 - 2020 г. ще спомогне за неговото развитие
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Мартин Славчев
Свилена Гражданска

Един от основните приоритети 
на ОП на КСБ – София, и през 2015 г. 
ще продължи да е промяната на нор-
мативната база в сектора. Това 
заяви по време на редовното общо 
отчетно събрание на Областното 
председателство на Камарата на 
строителите в България инж. Нико-
лай Станков – зам.-председател на 
КСБ и председател на ОП на КСБ – 
София. На него присъстваха и инж. 
Светослав Глосов – председател на 
УС на КСБ, Пламен Иванов – зам.-
председател на КСБ, изп. директор 
инж. Иван Бойков и ректорът на 
ВСУ „Любен Каравелов“ инж. Радан 
Иванов. 

„Ще се сформират работни гру-
пи от представители на Област-
ния съвет на ОП на КСБ – София, и 
представители на нашите членове, 
които активно да участват в обсъж-
дането и решаването на норматив-
ната уредба в сектора“, подчерта 
инж. Станков. Областната струк-
тура на Камарата ще продължи 
активната дейност за редовното 
провеждане на семинари по актуал-
ни въпроси, касаещи бранша и спе-
цифичните условия за фирмите от 
София и Софийския регион. При необ-
ходимост ще се организират форуми 
за представители на държавната и 
местната власт с цел подпомагане 
развитието на административния 
капацитет. Наред с това ще се про-
веждат безплатни курсове за члено-
вете на ОП на КСБ – София, по ак-
туални въпроси от сектора. Ще се 
работи и за по-ефективно участие 
на експерти от КСБ в тръжните ко-
мисии по Закона за обществените 
поръчки. „Ще търсим начин за по-
активно взаимодействие с Нацио-
налното сдружение на общините в 
Република България и евентуално да 
осъществим сътрудничество със 
сдружението „Център”, което обе-
динява няколко местни власти, в т.ч. 
и София“, допълни председателят на 
ОП на КСБ – София. По думите му 
ще продължи и активната работа 
по проекта „Аз мога да строя” на 
територията на София и на Софий-
ска област. Сред приоритетите на 
ОП - София, остава и търсенето и 
разработването на чужди пазари за 
изпълнение на строително-монтаж-
ни работи. 

В началото на заседанието инж. 
Николай Станков представи отче-
та за дейността на Областното 
представителство от 1 септем-
ври 2013 г. до 30 юни 2014 г. За пе-
риода вписаните фирми от София и 
област та в Централния професиона-

лен регистър на стро-
ителя са 1496. Члено-
вете на ОП на КСБ 
– София, са 310. Инж. 
Станков посочи ос-
новните направления, 
по които са работили 
софийските строи-
тели - подобряване-
то на нормативната 
база, сътрудничест-
вото с международни, 
държавни и местни 
структури с цел реша-
ване на проблемите 
в бранша. „Ежегодно 
организираме Деня на 
строителя и конкурса 
за най-добре предста-

вила се фирма – член на ОП на КСБ, 
София. Не на последно място трябва 
да отбележа и участието ни в проек-
та „Аз мога да строя“, подчерта инж. 
Николай Станков. „Активно участ-
вахме и по разделянето на Закона 
за устройство на територията на 
закон за устройство на територия-
та и регионалното развитие, закон 
за градоустройството и за създава-
нето на закон за строителството. 
Дискутирани бяха възможностите 
за намаляване на административна-
та тежест при съгласувателните и 
разрешителните режими по време на 
инвестиционния процес“, заяви инж. 
Николай Станков. Провеждани са 
срещи и семинари по актуални теми, 
касаещи сектора. Един от тях е фо-
румът, проведен в Хисаря съвместно 
с ОП на КСБ – Бургас. На него бяха 
дискутирани проблемите и перспек-
тивите при реализирането на проек-
ти за развитие на пътната инфра-
структура, предизвикателствата 
при изпълнение на програмите за 
саниране на остарелия сграден фонд, 
констатираните трудности при ус-
вояването на европейските фондове 
и възможностите за строителите 
през новия програмен период. През 
март Областното представител-
ство в София организира третата 
кръгла маса на тема „Модернизация 
на обществените поръчки”. Медиен 
партньор на събитието бе в. „Стро-
ител“. На него присъстваха и вице-
премиерът по икономическото раз-
витие (в оставка) Даниела Бобева, 
министърът на инвестиционното 
проектиране (в оставка) арх. Иван 
Данов и др. 

През този период са разглеждани 
жалби и сигнали за некоректни фир-
ми – членове на Областното пред-
ставителство, за които е била се-
зирана Комисията по професионална 
етика на ОП на КСБ – София.

„С цел ограничаване на сивия 
сектор и нелоялната конкуренция в 
строителството бяха изпращани 

Красимир Милушев, зам.-председател 

на ОП на КСБ – София:

В момента строите-
лите сме поставени в 
такова положение, че ни 
е много по-лесно да из-
пълним даден обект, от-
колкото след това да си 
вземем парите за него. 
За да бъде решен про-
блемът, трябва непре-
къснато да се търсят 
срещи с институциите, 
отговорни за тази дей-
ност. Трябва да оказваме 
натиск върху тях и да си 
търсим правата. 

Като чета новата рубрика на в. „Строител” „КСБ за 
региони в растеж”, ми прави впечатление, че колегите 
от другите областни представителства на Камарата в 
страната са изградили много добра комуникация с мест-
ната и централната власт. ОП на КСБ – София, изоста-
ва в тази насока, затова трябва да наваксаме да имаме 
по-тесен контакт с институциите. По този начин ще 
се реши и проблемът с разплащането към бранша. 

Инж. Светослав Глосов, председател 

на УС на КСБ: 

Проблемът с раз-
плащането от стра-
на на държавата към 
строителния бранш е 
огромен. По решение на 
Управителния съвет Ка-
марата на строители-
те в България излезе със 
становище какво трябва 
да направят фирмите в 
тази сложна ситуация. 
До момента  обаче нито 
една компания не е пред-
приела конкретни дейст-
вия да си потърси права-
та по законов път. 

По отношение на законодателството мога да заявя, 
че от една година насам КСБ активно участва в из-
готвянето на новите нормативни документи, свързани 
със строителството. Срещнахме пълно съдействие и 
подкрепа от страна на министъра за инвестиционното 
проектиране (в оставка) арх. Иван Данов. Преработи-
хме Закона за устройство на територията. Камарата 
също така внесе голям брой предложения за изменение 
на Закона за обществените поръчки (ЗОП). За съжа-
ление много малка част от тях бяха приети. Въпреки 
ситуацията у нас ние като Камара на строителите в 
България ще продължим да работим за подобряване на 
нормативната база. 

С Дончо Барбалов – зам.-кмет на София по направле-
ние „Финанси и стопанска дейност”, договорихме среща, 
на която да бъде представена новата инвестиционна 
програма на общината за следващата година. Предвиж-
дат се 1,5 млрд. лв. за инфраструктура на Столичната 
община.

През септември ни предстои и среща с Немската 
строителна камара, на която ще бъдат обсъждани про-
блемите, с които се сблъскват българските фирми, ра-
ботещи в Германия. 

писма до всички членове 
и вписани в ЦПРС фирми, 
ако имат информация за 
дружества, работещи без 
регистрация в ЦПРС, да 
уведомяват Камарата и 
да не ги наемат като под-
изпълнители”, поясни инж. 

Николай Станков и допъл-
ни, че на в. „Строител” е 
предоставяна информация 
и са изпращани материа-
ли, касаещи дейността и 
мероприятията, органи-
зирани от представител-
ството. 

Снимки Мирослав Еленков

Председателят на КСБ инж. Светослав Глосов, членът на 

УС и ИБ на Камарата и председател на Съвета на директо-

рите на в. „Строител” инж. Пламен Пергелов и инж. Виктор 

Шарков - член на Комисията за воденето, поддържането и 

ползването на ЦПРС и зам.-председател на НКСВ

Инж. Николай Станков, зам.-председател на КСБ и председател на ОП на КСБ – София, 

и инж. Любомир Качамаков, член на УС на КСБ и член на Съвета на директорите на 

„Вестник Строител“ ЕАД (вляво)

Акад. Ячко Иванов – председател на 

Контролния съвет на Областното 

представителство

Васил Вутов, зам.-председател на ОП на 

КСБ - София

Най-голямата структура на КСБ проведе общото си 
отчетно събрание
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Мартин Славчев 

Инж. Чомаковски, пре-

ди дни имахте рожден ден. 

Поздравления от екипа на в. 

„Строител“. Как бихте ко-

ментирали  развитието на 

професионалната ви кариера 

до момента? 

Благодаря ви! Едно от не-

щата, които мога да посоча, е, 
че човек трябва да е по-тър-
пелив, да си поставя обозрими 
цели, както и да е наясно какво 
да очаква от себе си, да знае 
къде да намери своята лична 
мотивация.  Другото е, че хо-
рата са важни. По-голямата 
част от успехите на компа-
нията, която оглавявам, са се 
случили благодарение на екипа, 
който имам честта да упра-
влявам. С годините се убедих 
във верността на израза, че са 
нужни 95% труд и 5% талант, 
за да постигнеш целите си. 
Това определено е така. 

Какво си пожелавате по 

случай празника?

На първо място – здраве, 
каквото пожелавам и на всички 

читатели на вестник „Стро-
ител“. Останалите неща са 
преходни и постижими. Да не 
се губи вярата в това, че си-
туацията ще се подобри. Ви-
наги след буря идва слънце.

 
През този месец „Пайп 

систем”, фирмата, чийто уп-

равител сте, навършва 10 го-

дини от своето създаване...

Като се вгледам в тези го-

дини, виждам, че това бе пери-
од на упорит труд, ежедневна 
борба с предизвикателствата, 
които в крайна сметка дове-
доха до 10 години постоянен 
растеж. Другият важен извод, 
който си направих, е, че не 
бива една цел да се преслед-
ва на абсолютно всяка цена, 
защото това води до изтоще-
ние. Считам, че в нашия бранш 
оцеляват само тези, които са, 

ако мога така да се изразя, 
добри в дисциплината „бягане 
на дълги разстояния“. Нерядко 
именно търпението и умение-
то да кажеш „не“ съхраняват 
даден бизнес или компания.

Вие сте член на УС на Ка-

марата на строителите в 

България. Наскоро КСБ изле-

зе със становище във връзка 

със спирането на плащания-

та към строителните ком-

пании, изпълняващи проекти 

по оперативните програми. 

Какво е вашето мнение?

Никому не е приятно да не 
получава възнаграждение за 
труда си. Държавата с това 
отношение дава лош пример на 
всички частни инвеститори. 
Същевременно тя държи данъ-
ците да бъдат плащани навре-
ме и в пълен размер от данъко-
платците, част от които е и 
строителният бранш. Искре-
но се надявам в съвсем близ-
ко време този въпрос да се 
изчисти. Държавата да проя-
ви гъвкавост и да се разреши 
проблемът, защото той тежи 
много на бранша и обезсмисля 

труда на хиляди 
хора в него.

В и е  л и ч н о 

сблъсквате ли се 

с подобни про-

блеми при някои 

от проектите, 

които изпълня-

вате?

На този етап 
„Пайп  систем“ 
работи само ин-
директно с дър-
жавния сектор. 
Като цяло сме 
ориентирани към 
частни  инвес -
титори, колкото 
и да не са много 
в България в мо-
мента .  Има ме 

известни допирни точки един-
ствено чрез нашето търгов-
ско направление, но сме много 
внимателни с кого партнира-
ме в това отношение, защото 
има и клиенти, които дори ко-
гато имат възможност, пред-
почитат да бавят плащания 
без основание. 

Какво е състоянието на 

бранша у нас? С какви про-

блеми се сблъскват строи-

телите? Как могат да бъдат 

решени те?

Състоянието на сектора 
в момента за съжаление не е 
добро - има много затруднения 
за компаниите, които са на 
пазара. Проектите като цяло 
са малко, но пък станаха по-ин-
тересни и по-качествени. Ако 
мога така да се изразя, вече 
не се строи „на килограм“. Ин-
вестициите се обмислят по-
добре. 

Друг проблем са много ни-
ските цени на пазара, което 
води до необходимостта да се 
оптимизира работата. Много 
често обаче това не е въз-
можно, без да се посегне на ка-

чеството, а ние 
държим на него. 
Често излизат 
непредвидени до-
пълнителни раз-
ходи, условности, 
които инвести-
торът вече не е 
склонен да при-
ема, защото за 
него стойност-
та е от ключово 
значение. Поняко-
га се оказва, че 
при приключване 
на обект, като 
се направи равно-
сметката, резул-
татът не е до-
бър. Както вече 
споменах, обаче 
тези предизвика-
телства се ока-
заха движещата 
сила за нашето 
развитие. 

По отношение на това как 
биха могли да се разрешат 
проблемите ни – принципно 
съм привърженик на определя-
не на минимални цени на паза-
ра, под които не трябва да се 
работи, но силно се съмнявам 
такъв подход да може да се 
приложи в обозримо бъдеще. 

Какво бихте пожелали на 

своите колеги от КСБ?

Както казах в началото 
на разговора, желая най-вече 
здраве и много търпение на 
всички колеги. Реалността, в 
която живеем, е много дина-
мична и трябва да вярваме, че 
ще дойдат по-добри времена, в 
които ще останат тези, кои-
то могат, знаят и правят не-
щата както трябва. 

С неплащането на строителите 
държавата дава лош пример на 
всички частни инвеститори

„Сан Стефано плаза“ – София, в строеж

„Парадайз мол“ - София„Кепитал Форт“ – София, в строеж

Инж. Николай Чомаковски е роден 

на 29 юли 1972 г. в Бяла Слатина. 

Средното си образование завършва 

там и веднага след това е приет 

във ВСУ „Любен Каравелов“ в 

София, специалност „Промишлено 

и гражданско строителство“. 

След дипломирането има 

възможността да започне 

професионалното си развитие 

в структурата на Строителни 

войски. Първите му стъпки  

в частния сектор са в „Мраз” АД 

(„Братя Василеви” ООД). 

Отначало се занимава с капитално 

строителство, едва години 

по-късно се специализира във 

ВиК сектора. В началото на 

новия век става част от екипа 

на „Металснаб холдинг”. Там 

натрупва освен знания и немалък 

управленски опит. Именно през 

този период започва съвместна 

работа със световния лидер в 

производството на пластмасови 

тръби за ВиК системи  „Пайплайф” 

(Австрия). След напускането  

на „Металснаб” основава  

„Пайп систем”.

Инж. Николай Чомаковски, член на УС на КСБ: 
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Свилена Гражданска

Г-н Александров, най-

важните въпроси към 

вас са кога ще бъдат 

възстановени плаща-

нията по ОП „Околна 

среда 2007 - 2013 г.“ и 

ще има ли нови санкции 

за общините?

По проектите в изпъл-
нение не се предвижда да 
бъдат налагани допълни-
телни санкции. Важно е 
това да стигне до всички 
местни власти, които ре-
ализират обекти по про-
грамата. От одитиращия 
орган на Европейската 
комисия в края на мина-
лата година бе изготвен 
доклад. В него се комен-
тират 5 слабости по от-
ношение на проектите, 
реализирани в периода 
2010 - 2013 г. В своя док-
лад ЕК препоръчва да се 
направи преглед на всич-
ки обществени поръчки и 
при констатирани нару-
шения да бъдат наложени 
финансови корекции. УО 
спази указанията, като 
провери абсолютно всич-
ки търгове, проведени в 
периода. Те са 239. Екс-
пертите ни работиха 
непрестанно. Резулта-
тите бяха своевременно 
обсъдени с одитния ор-
ган, тъй като в писмото 
на ЕК имаше изричната 
препоръка за това. Ос-
вен повторния преглед, 
който извършихме, ние 
разработихме съвършено 
нови системи за контрол 
и съответно процедурен 
наръчник за работа по 
програмата, тъй като 
от Брюксел поставиха 
под съмнение и дейност-
та на системата за 
контрол. Новата също 
бе представена на про-
веряващия и сертифици-
ращия орган. През април 
у нас пристигна одитна 
комисия от ЕК, която об-
следва нашата дейност 
и работата на изпълни-
телната агенция „Одит 
на средствата от ЕС”. В 
продължение на една сед-
мица те прегледаха абсо-
лютно всички проекти, на 
които ние сме наложили 
финансови санкции. Бяха 
обсъждани заключенията 
на УО и част от проце-
дурите, които са свърз-
вани с осъществяване 
на последващ контрол и  
разкриване на нередно-
сти. В средата на юли 
имахме техническа сре-
ща с ЕК, където обсъдих-
ме следващите стъпки, 
които са в резултат от 
тяхното одитно посеще-
ние. Основно ЕК иска да 
види функционирането на 
нашите системи за уп-
равление и контрол, тъй 

като на дизайн те са до-
бри, но все пак са нужни 
и резултати. За целта на 
20 юли беше подготвен и 
изпратен до сертифици-
ращия и одитния орган 
доклад за сертификация с 
номер 27. В момента екип 
на Изпълнителната аген-
ция „Одит на средствата 
от европейския съюз“ са 
в министерството и про-
веряват нашата работа. 
Беше извървян един дълъг 
път и целият екип на УО 
е уверен, че се намираме 
на финалната права. След 
проверката от Брюксел 
се усеща позитивно от-
ношение, а и моето лично 
мнение е, че работата 
на УО значително се по-
добри през последните 
6 - 7 месеца. Имаше мно-
го затруднения, но уси-
лията ни бяха насочени 
към освобождаване на 
средствата, тъй като 
от това зависят всички 
участници по веригата, 
така че това бе основна-
та ни цел. Въпреки този 
ни фокус ние успяхме да 
изпратим за одобрение 
и третия вариант на 
новата Оперативна про-
грама „Околна среда 2014 
- 2020 г.“  към ЕК и съще-
временно да дадем своя 
принос към споразуме-
нието за партньорство 
на България. Положихме 
основите за следващия 
програмен период.

Кога очаквате да 

бъдат възстановени 

средствата по ОПОС 

2007 - 2013 г.?

Според разговорите, 
които водим с Минис-
терството на финан-
сите, до началото на 
август ще разполагаме 
с между 70 млн. и 100 
млн. лв. С тях ще бъ-
дат платени процент-
но всички обработени 
и верифицирани искания 
за средства, тъй като 
няма как сега да осигу-
рим 100% за всички обек-
ти. Предварителните ни 
проучвания показват, че 
ще платим около 50% от 
всяко едно верифицирано 
искане за пари.

Което означава, че 

към момента трябва 

да се разплатят около 

200 млн. лв.?

Малко над тази сума 
са верифицирани.

Какво се случва с 

проектите, чието фи-

нансиране е спряно?

Работата по обек-
тите продължава. Пре-
ди дни след първата 
копка на регионалната 
система за управление 
на отпадъците в Стара 
Загора с министъра в 
оставка Станислав Ана-
стасов посетихме съ-
седната община Казан-
лък. Там се изпълняват 
два проекта. Единият е 
за изграждане на прето-
варна станция, част от 
регионалната система 

за управление на отпадъ-
ците, и в същото време 
правят реконструкция на 
съществуваща пречист-
вателна станция за от-
падни води. Въпреки би-
туващото мнение, че 
всички обекти по про-
грамата са спрени, ние 
бяхме доволни да видим, 
че наистина се работи 
по тях. Естествено не с 
темповете, които ни се 
иска, но в никакъв слу-
чай не видяхме празни 
строителни площадки. 
Имаше строители. Даже 
по време на престоя ни 
на пречиствателната 
станция имаше достав-
ка на оборудване. Искам 
да подчертая, че дого-

ворите за безвъзмездна 
финансова помощ се под-
писват, от една страна, 
от бенефициента, от 
друга - от министъра на 
околната среда, който 
е представител на дър-
жавата, така че тези 
контракти са държавно 
гарантирани. В момен-
та подготвяме следващ 
доклад, който да подадем 
към сертифициращия 
орган. В същото време 
ускоряваме процедурите 
по последващ контрол 
и одит и верификация, 
така че правим всичко 
възможно цялата тази 
сага да приключи въз-
можно най-скоро, за да 
може декември да се пох-
валим, че не сме изгубили 
нито лев.

Кажете нещо повече 

за новия процедурен на-

ръчник за нередности.

Той и системите за 
контрол и управление 
се отнасят до управле-
ние на нередностите и 
съответно налагането 
на финансови корекции. 
Това е частта, която 
най-силно интересува 
Европейската  коми -
сия. По отношение на 
последващия контрол и 
одит първо беше пред-
приета в рамките на 
март структурна про-
мяна в УО. Към третия 
месец на 2014 г. нямаше 
звено в УО, което да се 
занимава с нередности-
те.Тази дейност беше 
възлагана на експерти, 
които бяха без началник, 
и за мен поне това беше 
един трудно управляем 
процес. Към настоящия 
момент има създаден 
отдел, който е на пряко 
подчинение на главния 
директор. Основното 
му задължение е реги-
стриране и обработка 
на сигнали и в същото 
време обработка и от-
говори на всички одит-
ни доклади, постъпващи 
в УО. Искам да обърна 
внимание, че преди дей-
ността бе разделена 
в два различни отдела. 
Сега с промяната ги съ-
бираме на едно място. 
По този начин според 
мен ликвидираме възмож-
ността от излизане на 
различни мнения и ста-
новища, и от пропуски 
да се отговори на някое 
писмо. От друга страна 
беше подсилен екипът 
на отдел „Последващ 
контрол“ .  В момента 
са заети всички щатни 
бройки, главно  от юрис-
ти. С оглед подобрява-
не на капацитета бяха 
привлечени двама инже-
нери, тъй като все пак 
поръчките са основно за 

Спиридон Александров, ръководител на Управляващия орган на ОП „Околна среда“: 

Ако проектите по ОПОС не бъдат изпълнени в срок, това ще струва      
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строителство. В също-
то време по отношение 
на последващия контрол 
в процедурния наръчник 
беше заложена нова лис-
та, която беше съгласу-
вана с одитната аген-
ция. Тя е изключително 
подробна. Към нея като 
приложение има четири 
таблици, с помощта на 
които не би следвало да 
се допускат пропуски 
при осъществяването на 
последващия контрол. В 
същото време сме поели 
ангажимент към ЕК, че 
контролът се осъщест-
вява от двама експерти 
плюс началник отдел, 
плюс главен директор. 
Процедурата е следна-
та - обществената по-
ръчка се дава на първия 
експерт, който попълва 
въпросните четири таб-
лици, които споменах. 
Осъществява преглед 
на цялата документа-
ция и попълва негова-
та част от контролния 
лист, който се предава 
на втория експерт. Той 
също преглежда докумен-
тацията и попълва лис-
та. Началникът на отде-
ла осъществява третия 
контрол, след което из-
лиза с окончателно ста-
новище дали ще трябва 
да има или не финансова 
корекция. Тази тристе-
пенна система на кон-
трол ни гарантира, че 
няма да бъдат допускани 
грешки. Както споменах, 
нашите документации 
са изключително обем-
ни. Има случаи, при кои-
то те достигат няколко 
кашона, в същото време 
това са почти 250 про-
екта, които се изпълня-
ват в момента. Може да 
си представите за какъв 
обем хартия говорим. Да, 
при нас работят хора и е 
възможно човек да недо-
гледа нещо. Но сега чрез 
тези няколко контроли 
сме убедени, че греш-
ки няма да има, тоест 
ние гарантираме, че при 
следващи одити няма да 
бъдат установени про-
пуски от страна на сис-
темите за управление и 
контрол при проверката 
на търговете. С насто-
ящите действия ние из-
чистваме периода 2010 
- 2013 г. Успеем ли да 
го направим от тук на-
татък чрез новите кон-
троли, ще гарантираме 
периода 2014 - 2017 г., 
когато ще е окончател-
ното плащане по опе-
ративната програма. 
Това е основното, което 
интересува ЕК - да бъде 
спазена конкуренцията, 
да няма дискриминацион-
ни условия, всъщност да 
бъдат следвани дирек-

тивите на Европейския 
съюз в областта на об-
ществените поръчки.

В момента какви 

обекти се осъществя-

ват по ОПОС?

Изпълняват се около 
250 проекта по трите 
приоритетни оси. В сек-
тор „Води“ се работи по 
всички обекти. В сектор 
„Отпадъци“ имаме два 
потенциално проблемни 
проекта. Правим всичко 
възможно да стартират 
и те, но там се натъква-
ме на спънки със стара-
та ни болка - провежда-
нето на обществената 
поръчка. Има обжалване 
на избора на изпълнител. 
Това са обектите на Ак-
саково и Бяла, Русе. Те са 
на етап оценка за избор 
на изпълнител. Над годи-
на и половина продължа-
ват тръжните процеду-
ри  и, честно казано, не 
му се вижда краят. Тези 
два проекта са рискови. 
В същото време стар-
тира работа по регио-
налната система за от-
падъци в Стара Загора. 
До 15 август ще започне 
строителство и на тази 
в Луковит. Там подписах-
ме допълнително спора-
зумение към контракта, 
тъй като бяха договоре-
ни още средства за под-
помагане от страна на 
УО. Така че всичките ни 
проекти са в изпълнение 
и се борим сроковете по 
тях да бъдат спазени.

Кои ще са приорите-

тите в ОП „Околна сре-

да 2014 - 2020“?

Приоритетите са 
същите – води и отпа-

дъци и биоразнообразие 
основно, като добавяме 
още два. Единият е опаз-
ване качеството на ат-
мосферния въздух, заради 
който България е изпра-
вена пред наказателна 
процедура. Вторият е 
опазване и контролиране 
на риска от наводнения, 
тъй като виждаме, че 
има едно ново предизви-
кателство пред нас. В 
сектор „Води“ приорите-
тите остават същите. 
Поставяме фокус върху 
агломерациите с над 
10 000 жители, тъй като 
е очевидно, че ресурсът 
на новата оперативна 
програма няма да е дос-
татъчен за покриване 
на всички проекти. Ще 
трябва да се привлекат 
и допълнителни ресурси 
от националния бюджет. 
Предвиждаме и там, къ-
дето ще се изпълняват 
водоснабдителни мерки, 
да използваме ресурс от 
Европейската банка за 
възстановяване и разви-
тие под формата на фи-
нансови инструменти. В 

сектор „Отпадъци“ вече 
ще се преориентираме 
основно към използване 
на отпадъка като ре-
сурс. Подпомагаме ин-
сталации, които да го 
разделят и оползотворя-
ват, така че наистина 
да може в рамките на 
следващия програмен пе-
риод  да може да се пох-
валим, че не депонираме 
почти нищо. Това е иде-
ята на настоящата про-
грама. Мислим, че в края 
на 2020 г. ще може да ка-
жем, че не въздействаме 
по никакъв начин на окол-
ната среда посредством 
битовите отпадъци. 

По  отношение  на 
опазването на качест-
вото на атмосферния 
въздух предвиждаме раз-
лични мерки, като се за-
почне от актуализация 
на програмите в секто-
ра, и завършим с дейнос-
ти по подобряване на го-
ривните инсталации на 
градския транспорт. Ще 
заложим дори и техника 
за миене на улиците, тъй 
като замърсяването с 

фини прахови частици е 
голямо. 

З а  н ав о д н е н и я т а 
предвиждаме да бъде 
създаден национален 
център, който да следи 
и да управлява образу-
ването и отвеждането 
на водите. Чрез голяма 
информационна система 
ще могат да се следят 
снеговалежите, съот-
ветно и снеготопенето 
и оттокът на водите, 
постъпващите количе-
ства в язовирите и из-
пусканата вода, било по 
естествен път или чрез 
хидротехнически съоръ-
жения като водноеле-
ктрически централи. 
Системата ще може да 
се ползва за ранно пре-
дупреждение в случай 
на образуване на високи 
води, но в същото вре-
ме ще бъде и един добър 
инструмент в случаите, 
когато в обозримо бъде-
ще вероятно ще се из-
правим и пред обратния 
проблем - на засушаване. 
Информационната сис-
тема даде възможност 

да се защитим в по-го-
ляма степен от клима-
тичните промени. 

Какъв е размерът 

на финансирането на 

ОПОС 2014 - 2020 г.? 

То ще е малко по-
малко от настоящия 
бюджет. Около 72% ще 
бъдат за сектор „Води“, 
18% ще са за „Отпадъци“, 
останалите ще се раз-
пределят по другите оси. 

От всичко казано 

дотук можем ли да за-

ключим, че строите-

лите  ще си получат 

изработените от тях 

средства? 

Браншът е изключи-
телно важен за нас, как-
то и това, че трябва да 
изпълним проектите по 
програмата. Ако това не 
стане, ще струва много 
на държавата. В същото 
време не трябва да поз-
волим строителни фирми 
да фалират. В периода 
от ноември до март т.г. 
бяха разплатени сериоз-
ни средства към общи-
ните, които съответно 
бяха преведени на фир-
мите. 

След спирането на 
програмата за нас беше 
изключително важно ра-
ботата ни по проверката 
на 239-те проведени об-
ществени поръчки да бъде 
качествено свършена. 
Работихме в много нато-
варена обстановка. В мо-
мента сме в процедура, от 
която следва размразява-
не на спрените плащания. 
Искам да обърна внимание, 
че ако Управляващият ор-
ган по време на прегледа, 
който извърши, беше до-
пуснал грешки, повярвайте 
ми, сега нямаше да бъдем 
в процедура на възстано-
вяване на плащанията. В 
същото време успяхме да 
поискаме и да ни бъдат 
осигурени пари от Минис-
терството на финанси-
те, за да поемем най-на-
лежащите плащания. Вече 
имаме гарантиран ресурс 
от почти 100 млн. лв., за 
който споменах.

Снимки в. „Строител“

      много на държавата
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Четири са секторите, в които ще бъдат фокусирани 
усилията за стимулиране на иновациите у нас през след-
ващите пет години: „Информатика и информационни и 
телекомуникационни технологии”, „Мехатроника и чисти 
технологии” (включва и съхранение на енергия, роботика и 
софтуерни разработки за целта), „Здравословен живот и 
биотехнологии”,  „Нови технологии в креативните и рекре-
ативните индустрии” (вкл. радио, телевизия, кино, музика, 
архитектура и дизайн, специализирано облекло и екипиров-
ка). Това предвижда последният вариант на Иновационната 
стратегия за интелигентна специализация до 2020 г. Тя 
служи като основа при разпределянето на европарите  по 
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 
2014 - 2020“.

Стратегията предвижда също да бъдат увеличени зна-
чително инвестициите за иновации. Според документа през 
следващата година трябва да се заложат 937,9 млн. лв.  
Въпреки нарастващите разходи България все още е на послед-
но място в ЕС по иновации. Страната ни изостава значител-
но и при използването на цифрови технологии.

Мирослав Еленков

Нови служби по тър-
говско-икономическите 
въпроси (СТИВ) са разкри-
ти в Иран, Ирак и Армения. 
Това заяви заместник-ми-
нистърът на икономиката 
Красин Димитров по време 
на традиционната годиш-
на среща на представи-
телите от Службите по 
търговско-икономически 
въпроси  с ръководството 
на ведомството и бизнеса.

 „През второто полу-
годие на миналата година 
реализирахме положите-
лен резултат в областта 
на външната търговия. Ус-
пяхме да постигнем сред-
ногодишен ръст в размер 
на 7% в износа и достиг-
нахме най-голямата му аб-
солютна стойност досега 
за последните 15 години – 
22,22 млрд. евро”, допълни 
той и обясни, че през пър-
вото тримесечие на тази 
година страната ни има 
намален износ спрямо съ-
щия период на 2013 г. Сред 
основните причини за 
това са кризата в Украй-
на, конюнктурата на меж-
дународните пазари, нама-
лените цени на стоките, 
забавянето в растежа на 

определени компании, реа-
лизирали инвестиции през 
текущия период, и др.

МИЕ е предприело ре-
дица мерки за справяне 
с негативния тренд от 
началото на годината, 
като е открило гореща 
телефонна линия за всич-
ки, които не могат да въз-
становят средствата си 
от реализиран износ. Оп-
тимизирана е работата 
на търговските служби.

„Нашата роля като 
министерство е именно 
да подкрепим българския 
бизнес, и то на място във 
всяка една дестинация. 
Успяхме да начертаем пла-
нове за интересни пазари 
като Пакистан, Тунис, 
САЩ, Кипър, Обединените 
арабски емирства, Катар, 
Алжир, Индонезия”, поясни 
Димитров. 

Търговските служби 
работят по 5 основни оси: 
договорно-правна основа с 
всяка една държава, сто-
кообмен, привличане на 
инвестиции, енергетика 
и туризъм. Зам.-министър 
Димитров посочи, че под-
готвя унифицирана форма 
на запитване от страна 
на фирмите, за да им се 
спести време и да бъдат 

по-ефективни. „Компании-
те е необходимо да казват 
в кои икономически секто-
ри се използват техни-
те продукти и какъв тип 
партньор търсят, за да 
можем веднага да филтри-
раме информацията и да 
знаем къде да търсим от-
говора на въпроса им. Така 
ще можем да разполагаме 
и с данни коя стока в кои 
държави се търси и от кои 
фирми”, обясни зам.-минис-
тър Димитров.

„Имаме няколко големи 
проекта, реализирани в 
Саудитска Арабия, в Ли-
ван, и мисля, че можем да 
се похвалим. Първата фо-
товолтаична централа в 
Чили се построи от бъл-
гарска фирма. Бяха създа-
дени нови смесени палати 

между България и част от 
тези дестинации, в които 
ние проведохме между-

правителствени комисии. 
Последната беше нашата 
смесена комисия с прави-

телството на Туркменис-
тан”, заключи Красин Ди-
митров.

Във връзка със сезона 
на летните отпуски ЧЕЗ 
напомня на своите кли-
енти, че е важно при по-
дълго отсъствие от дома 
да изключват уредите от 
електрическите контак-
ти. По този начин могат 
да се предотвратят евен-
туални повреди, причинени 
от лоши метеорологични 
условия, както и да се на-
мали излишният разход на 
енергия в домакинството. 

„Вярваме, че част от 
нашата мисия на добър 
корпоративен гражданин 
е повишаването на потре-
бителската култура по 
отношение на работата 

с електроуреди и консума-
цията на ток. Спазването 
на някои лесни за прилага-
не правила може да спес-
ти на клиентите редица 
притеснения и в същото 
време да облекчи семейни-
те бюджети“, каза Зорни-
ца Йорданова – директор 
„Маркетинг и подпомага-
не на продажбите“ в „ЧЕЗ 
Електро България“ АД.

През 2013 г. ЧЕЗ стар-
тира дългосрочна кам-
пания за насърчаване на 
разумното и отговорно 
използване на електрое-
нергията. Бяха подгот-
вени 10 съвета, които 
могат да намалят смет-

ката на домакинствата 
за ток с до 15%. В пери-
ода февруари - май служи-
тели на компанията про-
ведоха образователната 
инициатива „За децата и 
енергията“ сред ученици 
от начален курс от 18 
училища  в Западна Бъл-
гария. Беседите бяха осъ-
ществени в два етапа, 
като първият бе посве-
тен на темата за енер-
гийната ефективност, а 
вторият – на безопасна-
та употреба на електро-
енергията. Предвид голе-
мия успех на кампанията 
ЧЕЗ планира ежегодното 
й провеждане.

Стопанската конюнктура в страната през юли 
се влошава в отраслите промишленост, строител-
ство, търговия на дребно и услуги. Това става ясно 
от проучване на Националния статистически ин-
ститут (НСИ). Несигурната икономическа среда, 
конкуренцията в различните браншове и недостигът 

на финансиране са основните причини за спада.
В строителството се отчита намаление с 3 

пункта. Сградното строителство показва призна-
ци на известно съживяване, като общата продук-
ция продължава да се крепи на инфраструктурното. 
Несигурната икономическа среда продължава да е 

основният фактор, затрудняващ дей-
ността на фирмите в сектора, като 
последната анкета отчита засилване 
на неблагоприятното й влияние. Кон-
куренцията в бранша и финансовите 
проблеми са другите причини, които 
влошават бизнес климата. По отно-
шение на продажните цени се очаква 
те да останат без промяна през след-
ващите три месеца.

В промишлеността спадът на биз-
нес климата е с 2,1 пункта през юли 
спрямо предходния месец. В търговия-
та на дребно е регистрирано най-го-
лямото намаление от 6 пункта. При 
услугите понижението е 2,8 пункта. 
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На тържествена церемония в Бъл-
гарската търговско-промишлена пала-
та (БТПП)  бяха отличени най-активни-
те служби по търговско-икономически 
въпроси (СТИВ) за 2013 г. На събити-
ето присъстваха вицепремиерът по 
икономическо развитие (в оставка) 
Даниела Бобева, зам.-министрите на 
икономиката Красин Димитров и Ангел 
Величков, изпълнителният директор на 
Българска агенция за инвестиции Све-
тослав Младенов и председателят на 
БТПП Цветан Симеонов.

Голямата награда - бронзова ста-
туетка „Хермес” и грамота,  получи 
българската служба по търговско-ико-
номически въпроси във Федерална ре-

публика Германия. Тя зае първо място в 
класацията с безспорни резултати за 
2013 г. Отличието е за увеличаване на 
българския износ, положително измене-
ние на инвестициите и на привлечени-
те чужди туристи у нас, за активна ра-
бота с родния бизнес. Наградата връчи 
доц. Даниела Бобева.

Второто място – „Почетен ди-
плом“, бе за СТИВ в Социалистическа 
република Виетнам. На трета позиция 
с Почетен диплом  бе отличена служ-
бата СТИВ в Украйна. Награди получи-
ха и още 3 служби СТИВ, номинирани 
в класацията тази година – предста-
вителствата в Беларус, Гърция и в 
Ливан.



Изменения и при  

кадастъра

В последните седмици 
на 42-рия парламент бяха 
приети промени в Закона 
за кадастъра и имотния 
регистър. С тях се раз-
ширява възможността 
самите общини, когато 
преценят и има реални 
инвестиционни намерения 
за тяхната територия и 
собствени приходи, да из-
готвят кадастър. Облек-
чават се всички ползвате-
ли на услуги да получават 
онлайн информация – дали 
има кадастрални карти, 
регистри за съответната 
територия и т.н. Всички 
заинтересовани лица вече 
ще бъдат информирани 
своевременно след вся-
ка промяна в даден имот, 
предвижда още законът. 
Същевременно се дава 
възможност нотариусите 
да издават скици дистан-
ционно. 

След 5 октомври 

Предстои да се види 
дали бъдещите депутати 
ще внесат отново проме-
ните в Закона за устрой-
ство на територията, 
които бяха подготвени от 
Министерския съвет на 
Пламен Орешарски и вече 
приети от парламентар-
ната Комисия по инвес-
тиционно проектиране. Те 
касаят намаляване регула-
торната тежест в облас-
тта на инвестиционното 
проектиране и строител-
ството. Включени са реди-
ца мерки за усъвършенст-
ване и оптимизиране на 
процедурите и съкращава-
не на сроковете, свързани 
със строителството и въ-
веждането в експлоатация 
на строежите. Установя-
ват се единни стандарти, 
като например издаване на 
разрешение за поставяне 
на преместваеми обекти, 
което по досегашния ред 
е било определяно чрез 
наредби на общинските 
съвети за всяка местна 
власт. 

ние. Приеха се текстове, 
които да гарантират пуб-
личност и прозрачност на 
търговете.

Разшири се обхватът  

на ин хаус поръчките

Вътрешното възла-
гане съществуваше и 
в предишния ЗОП. С по-
следните промени обаче 
беше разширен обсегът 
на действие на видовете 
работи, които могат  да 
се извършват чрез него. 
Камарата на строите-
лите в България и рабо-
тодателски организации 

бяха против изменение-
то. Според Хамид Хамид, 
зам.-председател на пар-
ламентарната Комисия по 
правни въпроси, ин хаусът 
е насочен към защита на 
държавните и общински-
те предприятия. За след-
ващия кабинет остана за-
дачата да бъде изготвена 
методика за определяне на 
цените при вътрешното 
възлагане. 

По-кратка забрана за 

строителството по 

Черноморието 

Черноморските общи-

ни вече могат сами да оп-
ределят какъв е периодът 
на забрана за строител-
ство по време на летния 
сезон. Решението трябва 
да вземат всяка година 
до 1 март. Това приеха на-
родните представители 
в Закона за устройство 
на Черноморско крайбре-
жие. Те разрешиха зона 
„А” извън територията на 
морските плажове да е с 
плътност на застрояване 
до 20% с височина до 7,5 м. 
Останалата площ ще e 
нужно да се озелени, като 
минимум от половината да 
е с дървесни видове. 

Свилена Гражданска 

42-рото народно съ-
брание се формира след 
оспорвано политическо 
състезание, което се от-
рази и на неговата рабо-
та, и предначерта и бър-
зия му край. След година и 
2 месеца на 6 август ще е 
последното му заседание, 
след което ще бъде раз-
пуснато и ще бъде назна-
чен служебен кабинет. 

Парламентът започна 
с очаквания за промяна в 
антимонополното законо-
дателство, намаляване на 
бюрократичната тежест 
за бизнеса, за преодолява-
не на различията между 
регионите и засилване на 
социалната роля на дър-
жавата и други. Сред при-
оритетните нормативни 
актове бе Законът за об-
ществените поръчки. Тек-
стовете за промяна бяха 
внесени в края на август. 
Те бяха изработени от 
екип към Министерския 
съвет начело с вицепре-
миера по икономическото 
развитие Даниела Бобева. 
Целта бе да се отговори 
на многобройните крити-
ки от Европейската коми-
сия, от българското обще-

ство, както и от редица 
бизнес организации, че 
средствата  в публичния 
сектор, разпределяни чрез 
търговете, се разходват 
на тъмно, че едни и същи 
фирми печелят процеду-
рите в страната и почти 
никой няма достъп до тях, 
ако не се е договорил пред-
варително с възложителя. 
Промените бяха подгот-
вени на базата на редица 
становища от страна на 
браншови организации и 
институции. Между първо 
и второ четене на ЗИД на 
ЗОП постъпиха близо 250 
предложения от народни 
представители. Основна-
та част от измененията 
имаше за цел осветляване 
процеса на провеждане на 
обществени поръчки от 
обявяването на процедури-
те през офертата и кла-
сирането на участниците 
до разплащането на сред-
ствата по нея. Бяха при-
ети редица промени, кои-
то да улеснят участието 
на компаниите. Тежестта 
по организиране и провеж-
дане на процедурата бе 
изместена от кандидати-
те към възложителите. 
Досега последните имаха 
комфорт в това отноше-
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Работата на парламентарната Комисия по ре-
гионална политика и местно самоуправление бе 
активна и задълбочена, тъй като се направиха оп-
ределени промени в закони, които имаха ключово 
значение за развитие на сектор „Строителство“. 
Основен сред тях бе Законът за устройство на 
Черноморското крайбрежие (ЗУЧК), тъй като ако 
той не беше променен, нещата щяха да придобият 
драматичен характер в областта на летния ту-
ризъм. Мога да го определя като ключов, тъй като 
нормативният акт има влияние върху хиляди работ-
ни места. С него променихме концепцията за Черно-
морското крайбрежие.  

Жалко, че не ни достигна времето за опреде-
лени законопроекти, които действително можеха 
да имат сериозно въздействие върху развитието 
на строителството. Сред тях са измененията в 
Закона за устройство на територията. 

Ключовите за сектора 
законопроекти останаха за 
следващото Народно събрание

Успяхме да приемем дълго чакани 
съдържателни промени в Закона за ка-
дастъра и Имотния регистър (ЗКИР). 
Измененията дадоха възможност за 
реална работа по Имотния регистър. 
Същевременно бяха осигурени 10 млн. 
лв. от държавния бюджет за изработ-
ването на кадастрални карти и за 
общи устройствени планове, без кои-
то общините трудно кандидатстват 
за европейски средства. За съжаление, 
не успяхме да приемем окончателно 
промените в Закона за устройство на 
територията (ЗУТ). Те бяха одобрени 
на първо четене във водещата Коми-
сия по инвестиционно проектиране, но 
не ни достигна парламентарно време. 
С тях също значително се облекчават 
процедурите в сектора. Преодоляват 
се много от административните и фи-
нансовите режими и тежести. 

През последната година имахме 
много добър диалог с Министерство-
то на инвестиционното проектиране 
и браншовите организации - Камарата 
на строителите в България, Камарата 
на архитектите в България, Камара-
та на инженерите в инвестиционното 

проектиране, Камарата на инженери-
те по геодезия. Техни представители 
участваха и в разработването и опти-
мизирането на текстовете на ЗКИР и 
ЗУТ. Бих искал да подчертая дейността 
на експертите на КСБ за разработва-
нето на един пакет от закони в сек-
тора – закон за устройството на те-
риторията и регионалното развитие, 
закон за градоустройството и закон 
за строителството. Ние планирахме 
те да бъдат внесени за обсъждане в 
42-рото народно събрание. За съжале-
ние отново парламентарното време 
не достигна. Надявам се следващото 
Народно събрание да приеме тези нор-
мативни актове, които да заменят ЗУТ, 
защото той е безнадеждно остарял и 
в него има заложени пороци и слабости 
още със създаването му. 

За сектор „Строителство“ е важно, 
че през този мандат в републиканския 
бюджет отделихме чрез Публичната 
инвестиционна програма „Растеж и 
устойчиво развитие на регионите“ 
500 млн. лв. за проекти на общините и 
ведомствата за изграждане на инфра-
структура, сгради и съоръжения. 

Инж. Борислав Гуцанов, председател 
на Комисията по регионална политика 
и местно самоуправление: 

Инж. Емил Костадинов, председател на Комисията 
по инвестиционно проектиране: 

Снимки Денис Бучел
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В деловодството на Агенция „Пътна инфраструкту-
ра” са постъпили девет оферти в откритата процедура 
за възлагане на обществена поръчка за надзор при из-
граждането на 31,5 км от път I-8 Калотина – Софийски 
околовръстен. За изпълнението на консултантска услуга 
се борят сдруженията „ПИЕ-ПП Калотина - СОП 2014”, 
„Калотина Консулт 2014”, „Обединение Транс и Трафик”, 
„Драгоман 2020”, „Път Консулт 2000 – ИРД”, „Калотина”, 
„Калотина Консулт”, „СЖС Калотина” и „Арни - ХПК”.

Проектът „Модернизация на съществуващото 
трасе на път I-8 Калотина – СОП“ e предложен за фи-
нансиране от Кохезионния фонд на Европейския съюз 
през програмния период 2014 - 2020 г. Обектът е с две 
обособени позиции: участък 1 от 1+000 до км. 15+500 и 
участък 2 от км. 15+500 до км. 32+447.

Агенция „Пътна инфраструктура" обяви търг за лот 
87 от ОП „Регионално развитие 2007 - 2013“. Той е за 
реконструкция на път II-11 Видин – Лом - Козлодуй от 
км. 46+931 до км. 49+614 и на път II-81 Монтана - Лом 
от км. 143+320.80 до км. 146+388.80. Общата им дъл-
жина е 5,75 км в област Монтана. Рехабилитацията 
индикативно ще струва 3 276 135 лв. без ДДС и следва 
да бъде завършена за 60 дни. Изпълнителят ще бъде 
избран по критерий икономически най-изгодна офер-
та, като техническото предложение ще донесе 40 т., 
а цената - 60 т. 

Документи се получават до 17 часа на 19 септември 
т.г. Оферти се подават до 17 часа на 29 септември 
т.г., те ще бъдат отворени в 14 часа на 30 септември 
2014 г.

Догодина ще се изгради разширението на участъка от Перник до София през Владая 

Страницата 
подготви 
Десислава Бакърджиева

Обновяването на тре-
токласното трасе от Ба-
тановци до с. Гигинци в 
област Перник е на фина-
лен етап. Реализацията на 
проекта за ремонт на път 
III-605 Батановци – Пали 
Лула – Гигинци от км. 9+500 
до км. 21+600 е надхвърлила 
50%. До момента на обекта 
са извършени изкопи за око-
пи и дренажи. Почистени са 
свлачищата, срутищата, 
водостоците и окопите. 
Изпълнени са фрезоване и 
машинно полагане на плът-
на асфалтова смес, както и 
на бордюри. Изработени са 
бетонови корита за облицо-
ван окоп. Предстои поста-
вянето на хоризонтална и 
вертикална маркировка. 
Това установи проверка на 
министъра на регионално-
то развитие (в оставка) 
Десислава Терзиева и пред-
седателя на Управителния 
съвет на Агенция „Пътна 
инфраструктура” (АПИ) инж. 
Стефан Чайков. По време на 
инспекцията изпълнителят 
„Лиел Констракшън” ЕООД 
увери Десислава Терзиева и 
инж. Стефан Чайков, че от-
сечката ще е напълно гото-
ва до средата на август.

„Участъкът е много 
важен за развитието на 
региона не само защото 

ще обслужва жителите на 
населените места, през 
които минава, но и ще оси-
гури удобна връзка до шест 
манастира в района. Подо-
брявайки пътните връзки 
до религиозните домове, 
ще стимулираме развитие-
то на туризма и икономиче-
ското възраждане на реги-
она”, посочи министърът в 
оставка.

Пътят от Батановци 
до село Гигинци е с дължина 
12,1 км. Той се модернизира 
по Публичната инвести-
ционна програма „Растеж и 
устойчиво развитие на ре-
гионите”. За рехабилитаци-
ята са осигурени 3 млн. лв. 
от републиканския бюджет. 
Път III-605 е важна транс-
портна връзка за жители-
те на общините Перник, 
Брезник, Земен, Ковачевци. 
Трасето преминава през 
селата Пали лула, Ноевци, 
Непразници и Гигинци. В 

близост до Гигинци се нами-
ра манастирът „Св. Козма 
и Дамян“ – един от най-по-
сещаваните туристически 
обекти в региона. По тре-
токласния път се стига 
и до манастирите Ерлово, 
Пенкьовски, Билински, Одра-
нишки и Земенски.

По време на посещение-
то си Десислава Терзиева 
съобщи, че проектът за 
разширяването на учас-
тъка от Перник до София 
през Владая ще бъде готов 
до края на годината. „След 
това може да бъде обяве-
на обществена поръчка за 
избор на изпълнител. Стро-
ителните дейности ще за-
почнат през следващата 
година”, каза тя. Трасето 
е изключително важно, тъй 
като е едно от най-натова-
рените. Предвижда се то 
да стане четирилентово 
след рехабилитацията. Не-
обходимата инвестиция за 

Отвориха офертите 
на кандидатите за из-
пълнението на лот 27А 
и лот 27Б от програма 
„Транзитни пътища V”. 
Обществените поръчки 
на двата лота са за ре-
монт на общо 46,4 км от 
автомагистрала „Тракия”. 
Тръжните процедури са с 
индикативната стойност 
50 млн. евро.

Проектът за лот 27А 
включва проектирането 
и рехабилитацията над 
32 км от АМ „Тракия” при 
изхода на София и на те-
риторията на област Па-
зарджик. Отсечките са 
групирани в два участъка. 
Първият е от км. 5+500 
до км. 10+000 – ляво плат-
но, и от км. 5+500 до км. 
10+000 - дясно платно. 
Участък 2 е от км. 63+000 
до км. 90+200 – дясно 
платно, и от км. 62+500 
до км. 90+200 – ляво плат-
но, включително прилежа-
щите връзки на пътни 
възли „Церово”, „Калуге-
рово” и „Гелеменово”. Дей-
ностите трябва да бъдат 
реализирани за не повече 
от 30 млн. евро. Всички 
седем ценови предложения 

са под заложената стой-
ност на поръчката. Най-
ниската ценова оферта 
е на ДЗЗД „Рехабилита-
ция Тракия 2014” за 24,54 
млн. евро, в което влизат  
„ПСТ холдинг” ЕАД, „Пон-
сстройинженеринг” ЕАД 
и „Трансконсулт-22” ООД. 
Най-висока сума са поис-
кали от „Лена енженярия 
и конщрусойш ” АД (Пор-
тугалия) – 28,82 млн. евро. 
Останалите участници 
са „ГБС Инфраструктур-
но строителство” АД 
– 26,81 млн. евро, „Иса 
2000” ЕООД – 26,28 млн. 
евро, „Трейс груп холд” 
АД – 26,48 млн. евро, Кон-
сорциум „ПАМ - I Пътища” 
(„Пътстрой 92” АД, „Авто-
магистрали Хемус” АД и 
„Пътища” АД - Пазарджик) 
– 27,83 млн. евро, и ДЗЗД 
„АПП Лот 27А” („Агромах” 
ЕООД, „Пътища Пловдив” 
АД и „Еко - Хидро - 90” 
ООД) – 27,16 млн. евро. 

В лот 27Б е заложена 
рехабилитацията на 14,4 
км от АМ „Тракия”, които 
са на територията на 
област Пловдив. В този 
проект влизат участъ-
кът от км. 119+200 до км. 

133+600, както и всич-
ки големи съоръжения и 
връзки на пътните възли 
„Бенковски”, „Пловдив – 
Запад”, „Пловдив – Север” 
и „Пловдив – Изток”. Инди-
кативната стойност е 20 
млн. евро. Кандидатите 
за изпълнение на обекта 
са четирима. Най-висока-
та оферта е за 14,4 млн. 
евро. Тя е подадена от 
Консорциум „Иса – Трейс”, 
който е съставен от „Иса 
2000” ЕООД и „Трейс груп 
холд” АД . Най-ниската 
сума 12,88 млн. евро  е 
обявена от ДЗЗД „Тра-
кия – Инфра” с участници 
„Интегрирани пътни сис-

теми” АД, „Инфраструк-
турна компания”  АД и 
„Станилов” ЕООД. Оста-
налите две оферти са на 
„ПСТ холдинг” ЕАД – 13,2 
млн. евро, и Консорциум 
„ПАМ - II Пътища - Пазар-
джик” (Пътстрой 92” АД, 
„Автомагистрали Хемус” 
АД и „Пътища” АД - Пазар-
джник) – 13,25 млн. евро.

Критерият за избор 
на изпълнител и по два-
та лота е икономически 
най-изгодна оферта. Сро-
кът за изпълнението на 
обществената поръчка 
е до 18 месеца след под-
писването на договора с 
избрания строител.

„Следващите правителства трябва 
да продължат политиката за намалява-
не на различията между регионите и да 
заделят средства за инвестиции в ту-
ризма. Положихме основите за това и 
се надявам след нас да бъде продължена 
работата по подобряване на инфраструк-
турата и в по-малките населени места.” 
Това заяви министърът на регионалното 
развитие (в оставка) Десислава Терзи-
ева след среща с областния управител 
на Перник Михаил Михайлов. Двамата 
обсъдиха възможностите за развитие на 
района, инфраструктурата, както и перс-
пективите пред културния и историче-
ския туризъм в тази част на страната.  

„Политиката на нашето правител-
ство за възстановяване на малките 
пътища вече дава резултати и хората 
и бизнесът вече усещат ефекта”,   каза  
Терзиева и  съобщи, че по Публичната 
инвестиционна програма „Растеж и 
устойчиво развитие на регионите“ само 
за област Перник са осигурени около 4,5 
млн. лв. за пътни проекти, както и за ре-
монт и рехабилитация на ВиК мрежата. 
По думите й през следващата година 

трябва да започне и рехабилитацията на 
стената на язовир „Студена" и на пречис-
твателната станция за питейни води. В 
момента се работи по техническия про-
ект, очаква се процедурата за избор на 
изпълнител да започне до края на годи-
ната. Срокът за изпълнението ще бъде 
две години. Индикативната стойност е 
30 млн. лв. „Язовирът няма да се източ-
ва изцяло по време на рехабилитацията, 
защото Перник няма резервен източник 
на вода“, допълни Терзиева и беше кате-
горична, че като приключи работата по 
обекта, градът ще има много по-качест-
вена вода. 

По Програмата за трансгранично съ-
трудничество България – Сърбия в Пер-
нишка област към момента са сключени 
18 договора на обща стойност над 4,5 
млн. евро за изпълнението на проекти за 
подкрепа на развитие на бизнеса, еколо-
гични проекти и за обновяване на образо-
вателната инфраструктура. В момента 
по програмата се ремонтира Технологич-
ната професионална гимназия в Перник, 
а срокът за завършване е до края на го-
дината.

Десислава Терзиева, министър на регионалното развитие (в оставка):

разширението му от Перник 
до София все още не е ясна. 
Приблизителната стой-
ност ще бъде обявена, след 
като приключи етапът с 
проектирането.

Инж. Стефан Чайков 
посочи, че по програмата 

на АПИ за текущ ремонт 
и поддържане на пътната 
мрежа в област Перник през 
първото полугодие са вложе-
ни близо 860 хил. лв. „В нача-
лото на юни със средства 
от бюджета завърши ре-
монтът на участък Рудар-

ци - Кладница. Предстои да 
започне и рехабилитацията 
на над 9 км от път III-1003 
Драгичево – Рударци – Клад-
ница. В момента се провеж-
да тръжната процедура за 
избор на изпълнител”, допъл-
ни той.
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Десислава Бакърджиева 

Емблематичните въз-
рожденски къщи и Градски-
ят исторически музей на 
Панагюрище са с нова ви-
зия. Обектите са обновени 
по проекта „Панагюрище 
– столица на свободата”. 
Той се реализира по опе-
рация 3.1 „Подобряване на 
туристическите атракции 
и свързаната с тях инфра-
структура”, Приоритетна 
ос 3 „Устойчиво развитие 
на туризма” на Оператив-
на програма „Регионално 
развитие” (ОПРР). Про-
ектът е на стойност 
4,8 млн. лв., от които 4,5 
млн. лв. са безвъзмездна 
финансова помощ от ЕС 
чрез Европейския фонд за 
регионално развитие. Ос-
новните дейности са при-
ключили и в момента се 
изпълняват довършителни 
работи. Това съобщи ръ-
ководителят на проекта 
Велко Сапунджиев, който 
представи резултатите 
от изпълнението му по 
време на информационен 
тур в Панагюрище.

„Стартирахме на 23 
ноември 2011 г., но в хода 
на изпълнението се нало-
жи срокът да бъде удължа-
ван два пъти. На финалния 
етап сме и ще приключим 
на 13 август. За изминалия 
период успяхме да създадем 
туристически продукт, 
който напълно отговаря на 
съвременните пазарни из-
исквания. Възползвахме се  
от възможностите на ау-
дио-визуалните средства 
благодарение на ОП „Реги-
онално развитие”, обясни 
Сапунджиев.

Панагюрище се превръ-
ща в модерна туристиче-
ска дестинация. Градът 
преодоля несъответстви-
ето между богатото и 
разнообразно културно-
историческо наследство 
и неговото недостатъч-
но атрактивно предста-
вяне. „Чрез „Панагюрище 
– столица на свободата” 
постигнахме максимално 
оползотворяване на по-
тенциала на града като 
туристическа дестинация. 
Новата визия на паметни-
ците ще даде тласък за 

привличане на по-голям 
брой посетители и на ико-
номиката в района”, посочи 
Велко Сапунджиев.

Проектът е обхванал 
основна реставрация и 
консервация на четири уни-
кални възрожденски сгради 
– къщата музей „Райна Кня-
гиня”, Дудековата къща, 
Лековата къща и Тутева-
та къща. Паметниците са 
пряко свързани с организа-
цията на Априлското въс-
тание. По време на бунта 
Панагюрище е опожарено 
почти до основи. Като по 
чудо обаче къщите оцеля-
ват и днес разказват за 
най-героичните моменти 
от българската история.

По „Панагюрище – сто-
лица на свободата” са об-
новени не само сградите, 
но и дворните простран-
ства, които също са на-
пълно реновирани. Рес-
таврирани са покривните 
конструкции, фасадите и 
дори стенописите. Със 
средства по проекта е 
модернизирано и осветле-

Културно-историческо наследство в града е реновирано 

Къщата музей „Райна Княгиня” е построена още 
през далечната 1673 г. Сградата е представител на 
тревненския тип къщи, обърната към просторния двор. 
Обектът е историческа реликва, защото в него се 
ражда Райна Попгеоргиева, която извезва знамето на 
свободата с разярения български лъв и крилатия девиз 
„Свобода или смърт”. През 1950 г. сградата е обявена за 
музей и отваря врати за посетители. През 1979 – 1881 г. 
е основно реставрирана. В бившата работилница на 
приземния етаж е подредена документално-веществена 
експозиция. В нея присъства копие на знамето, възпроиз-
ведено от Райна Кнагиня през 1901 г. по повод първото 
официално честване на Априлското въстание. 

На 20 април 1876 г. в Тутевата къща е обявено Ап-
рилското въстание. Иван Тутев – занаятчия и търговец, 
намерил своето място в организацията на революцион-
ното дело и дал подслон на апостолите Георги Бенков-
ски, Панайот Волов, Захари Стоянов, Георги Икономов. 
След пристигането на куриера с Кървавото писмо и ве-
стта, че Копривщица е въстанала, апостолите, членове 
на Военната комисия и панагюрските комитетски дейци 
излизат от зданието с възгласи: „Бунт! На оръжие!” Ав-
тентичната дървена входна врата е запазена и до днес.

Тутевата къща отразява различните етапи в раз-
витието на жилищната архитектура в Панагюрище. 
Тя е строена на три етапа, най-ранният от които е 
талпено жилище (дървено), характерно за ХVII в. След 
опожаряването му при кърджалийските нападения в края 
на ХVIII и началото на ХIХ в. оцелялата част е преизгра-
дена като паянтова конструкция с дървен плет, измазан 
с глина. Третият етап от строежа е появата на втория 
етаж върху северната стая с представителни функции. 
В този си вид и след реставрации къщата съществува и 
до днес. Изографисана е през 1875 г. от панагюреца Иван 
Мърков Гълъбов. В експозицията е изложено и копие на 
Карловското знаме.

Дудековата къща е архитектурен бисер от своята 
епоха. Построена е през 1853 – 1856 г. по симетричния 
план на пловдивските къщи. Зданието е с впечатлява-
ща архитектура – фасада с трапецовиден фронтон, над 
входа с колонада, придаваща му представителен вид. То 
се отличава и с луксозния за времето си интериор. Обек-
тът е реставриран основно през 1990 – 1996 г. Оттога-

ва предлага интригуваща експозиция, която автентично 
възпроизвежда бита на заможен панагюрски търговец 
от епохата на Априлското въстание.

Дудековата къща е от последните крепости на въс-
таниците и пази страшния спомен за драматичните 
събития от 30 април 1876 г., когато османската войска 
и башибозук нахлуват в града. В избата на къщата се 
укрили десетки жени, деца и старци, водени от Петър 
Щърбев. При потушаването на въстанието собствени-
кът Петър Дудев става жертва на жестокостите на 
поробителите. След като разбира за смъртта на Дудев, 
Петър Щърбев слага край на живота си заедно с оста-
налите, за да не попаднат живи в ръцете на османците. 
Въпреки трагичните събития сградата не е опожарена.

Домът на Иван Леков е построен след Кримска-
та война и е изографисан през 1873 г. Собственикът 
й – богат търговец, е революционен деец и участник 
в Априлското въстание. В Лековата къща неведнъж е 
отсядал Апостола на свобода – Васил Левски. Тук през 
1876 г. заседава и Военната комисия, избрана от пър-
вото българско Велико народно събрание на Оборище. 
Къщата крие уникални стенописи. Наред с историче-
ската стойност Лековата къща е и ценен паметник на 
възрожденската архитектура. Изключителната стено-
писна украса отвътре и отвън на сградата е изпълнена 
от местния майстор Иван Зографов. Богатата украса 
и виртуозното съчетание на цветовете впечатляват 
веднага. Стенописът в салона „Колелото на живота” 
отразява характерната за епохата житейска филосо-
фия. Къщата е възстановена през 2004 г. чрез проекта 
„Красива България”.

нието. Подобрена е сигур-
ността и е осигурен без-
препятствен достъп до 
музейните сгради на хо-
рата с увреждания. Всич-
ки строителни дейности 
са приключени и къщите 
вече са отворени за посе-
тители.

Реконструкция е извър-
шена и на цялата сграда 
на Историческия музей на 
града. Фасадата и покри-
вът са напълно обновени. 
Положена е топлоизолация 
на стените. Вътрешно-
то пространство също е 
претърпяло подобрения и 
е устроено по нов начин. 
Музейната експозиция е 
разположена в сутерена 
и на първия етаж, а на 
партерното ниво е из-
граден нов посетителски 
информационен център. 
Интерактивната зала е 
предназначена за аудио-
визуално представяне на 
туристическия продукт 
на Панагюрище. В нея има 
елипсовидни екрани по 
стените и 10 терминала 
с тъчскрийн дисплеи, на 
които всеки гост може да 
изгледа по избор 5 реклам-
ни филма или да избере 

галерия с интересни сним-
ки. Така новият център 
въвежда посетителите в 
историята по оригинален 
и интересен начин.

В рамките на проек-
та са обновени улиците 
и тротоарите, водещи 
от центъра на града до 
посетителския информа-
ционен център и къщите 
музеи. Ремонтирани са 
улиците „Райна Княгиня”, 
„Оборище”, „Ген. Гурко” и 
„20 април”. На ул. „Райна 
Княгиня” пред Природона-
учния музей е издигната 
Стената на благодар-
ността. Новият архитек-
турен елемент е създаден 
в знак на признателност 
към европейски общест-
веници, подкрепили Бълга-
рия в тежките моменти 
след потушаване на Ап-
рилското въстание. Сред 
тях са Виктор Юго, Джу-
зепе Гарибалди, Иван Сер-

геевич Аксаков, Дмитрий 
Иванович Менделеев и 
много други световноиз-
вестни личности, които 
са се вълнували от съдба-
та на страната ни.

„Панагюрище – столица 
на свободата” е включил и 
изработването и монти-
рането на нови оригинал-
ни информационни табели, 
които насочват посети-
телите на град към ком-
плекса от реставрирани-
те възрожденски къщи и 
Историческия музей.

Авторският надзор по 
проекта изпълнява ЕТ „АР-
ХИД – Димитър Динев”. 
Строително-монтажни-
те работи са поверени на 
консорциум „Панагюрище 
Инженеринг” с водещ съ-
дружник „Хидрострой” АД 
– Варна, и партньор „Екса” 
АД – София. Надзорът се 
осъществява от ДЗЗД „По-
лимид – Агрико”.

Къщата музей „Райна Княгиня” е построена още през 

далечната 1673 г.

Стената на благодарността е издигната в рамките на проекта

В Лековата къща неведнъж е отсядал Апостола на свободата

Дудековата къща е архитектурен бисер

В Тутевата къща е обявено Априлското въстание
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СЪВМЕСТНА РУБРИКА НА В. „СТРОИТЕЛ” 

Георги Сотиров

Един от 24-те района на София – „Люлин”, е кръстен на 
едноименната планина. Тук е най-големият жилищен ком-
плекс в България. По официални данни за 2013 г. жители-
те му са 123 969. „Люлин” е разположен в северозападната 
част на столицата. Западно от квартала се намират Око-
ловръстният път и кв. „Филиповци“. Северно от комплекса 
е разположен бул. „Сливница“ (бивш „Вълчо Иванов“, наричан 
още в люлинската си част бул. „Европа“, а преди това – 
„Баба Парашкева“). На североизток е кв. „Модерно предгра-
дие“. На югоизток се намират Западният парк – един от 
големите в София, и вилна зона Смърдана.

Проектът за район „Люлин“ е изготвен от колектив 
на „Софпроект“ с ръководител първоначално арх. Неделчо 
Паскалев, а впоследствие – арх. Кирил Бочков, и е завършен 
през 1969 г. Съгласно него, комплексът е трябвало да се 
състои от 11 микрорайона, организирани около две взаим-
ноперпендикулярни главни пътни артерии (днешните буле-
варди „Царица Йоанна“ и „Панчо Владигеров“). В отделните 
части е заложено изграждането на многоетажни паркинги 
за автомобилите на жителите, както и редица магазини, 

училища, детски градини, спортни съоръжения (стадион, 
плувен басейн и др.). Освен това планът предвижда и ре-
конструкция на бул. „Баба Парашкева“/бул. „Вълчо Иванов“ 
(днес бул. „Европа“/бул. „Сливница“) по подобие на бул. „Ца-
риградско шосе“ със строителство на кръстовища на две 
нива без светофари за бързо и комфортно придвижване 
до центъра на града. В самия комплекс също са планира-
ни пътни съоръжения. Съгласно проекта, цялото жилищно 
строителство в комплекса е трябвало да се изпълни по 
индустриализирани методи — главно едропанелно (около 
70%), но също и с едроплощен кофраж (при сгради с повече 
от 9 етажа) и с пакетно повдигани плочи. 

Изграждането в комплекса започва през 1973 г. В хода 
на строежа първоначалният проект е променен и броят на 
микрорайоните е намален от 11 на 10. През 1985 г. е откри-
та и втората тролейбусна линия, а в края на 80-те години 
– и трамвайното трасе на линия 21. Метрото от жилищния 
комплекс до центъра е пуснато в частична експлоатация 
през 1998 г. – 19 години след първата копка. От септември 
2009 г. линията от „Люлин” е удължена до жк „Младост 1”.

За днешните планове за развитие на Люлин ни разказва 
инж. Милко Младенов – кмет на района.

дълги години напред.
Предвид високото стро-

ителство нашият район е 
на първо място по зелени 
площи за релакс, по терени 
за отдих и спорт за граж-
даните и това не може да 
не ме радва. За жалост мо-
дерното креативно мислене 
няма как да не маркира лип-
сата на достатъчно голяма 
паркова зона. С нотка на за-
гриженост споделям, че лю-
линци имат остра нужда от 
такава въпреки близостта 

на Западния парк. 

Като прибавим към 

това и невероятния въз-

дух, които идва от плани-

ните на юг – югозапад от 

вас, и липсата на промиш-

лени замърсители, стават 

ясни много от предим-

ствата на района.

Да, и затова всичките 
ни инфраструктурни проек-
ти оттук насетне трябва 
да имат насоченост и визия 
за още повече модерност. 

Това ще бъде още един плюс. 
За жалост базисен фактор 
в този процес е наличието 
на финансов и инвестицио-
нен ресурс, който в условия 
на рецесия е с определен де-
фицит.

Освен добро място за 

живеене „Люлин” се превър-

на и в район за развитие на 

бизнеса.

Отчитайки субектите, 
които упражняват различ-
ните видове дейности, и аз 
мога да направя този извод. 
Бизнесът се развива във 
всички направления. Кога-
то, от една страна, имаме 
толкова много живеещи в 
„Люлин”, разбираемо е те 
да имат и своите потреб-
ности – нужда от битови и 
комунални услуги, търговски 
взаимоотношения, различни 
видове кадри. 

Освен всичко остана-

ло, районният кмет има 

грижата като стопанин 

и за сградите общинска 

собственост – училища и 

детски градини, социални 

домове и т.н. И те трябва 

да предоставят комфорт 

и уют на своите ползва-

тели, като същевременно 

се търсят пътища за по-

евтиняване на тяхната 

издръжка…

Ако въпросът ви опира 
до енергийната ефектив-
ност, то в този аспект мо-
жем да посочим много, и то 
добри примери. Имаме ак-
тивни директори на детски 
градини и училища, които са 

пряк бенефициент на различ-
ни международни програми 
за субсидиране подобрява-
нето на образователната 
база. Издръжката на та-
кива сгради отчита спад с 
40 – 50 и повече процента, 
когато реновирането стане 
по правилата. Наскоро сани-
рано по европейски проект 
е 56 СОУ. Това са учрежде-
ния с делегирани бюджети 
и икономията от енергията 
може да се пренасочи към 
други важни дейности – и в 
образованието, и в култура-
та, а и защо не и в подобря-
ване на базата. Енергийна-
та ефективност трябва да 
стане приоритет не само 
за образователната инфра-
структура, но и за всички 
сгради в страната. Не е 
лесно… От година и полови-
на правим значителни усилия 
за санирането на още едно 
училище, като ползваме 
средства от Националния 
доверителен екофонд, но към 
този момент още нямаме 

зелен светофар…
Имам и една може би 

малко футуристична идея, 
която при определени об-
стоятелства може да бъде 
реализирана. Става дума за 
използването на плоските 
покриви на някои от нашите 
сгради за монтиране на фо-
товолтаични панели, което 
допълнително ще увеличи 
процента на икономиите по 
поддръжката на образова-
телната база. За мен бъде-
щето е в енергийната ефек-
тивност на тези големи 
сгради – училища, социални 

и общински сгради, детски 
градини и т.н. Автономното 
захранване поне като алтер-
нативен вариант е нужно да 
стане възможно независимо 
от икономическата съпро-
тива. Бъдещето е на тази 
възобновяема енергия, коя-
то не струва нищо. Слънце-
то си грее, защо тогава да 
не го използваме разумно и 
ефективно?

В рамките на правомо-

щията това е доста амби-

циозно намерение, незави-

симо че управлявате град 

колкото Велико Търново, и 

то на една относително 

обособена територия.

Имам категорично мне-
ние по въпроса. Администра-
тивната и териториалната 
цялост на София е импера-
тив. Разбира се, би могло да 
се мисли в посока на децен-
трализацията и упълномо-
щаване с по-голям правов ре-
сурс на районните кметове. 
Това само ще бъде в полза на 

Милко Младенов е роден е на 14.04.1974 г. Ма-

гистър инженер от Минно-геоложкия университет 

„Св. Иван Рилски”, с магистратура и по междуна-

родна сигурност от Юридическия факултет на 

Софийския университет „Св. Климент Охридски”. 

Основава собствено дружество в сферата на тър-

говията.

От септември 2009 г. до ноември 2011 г. е за-

местник областен управител на София, след това 

става кмет на район „Люлин”.

Инж. Милко Младенов, 
кмет на района: 

Сградата на районната 
администрация

С
ни

м
ки

 а
вт

ор
ът

Инж. Младенов, район 

„Люлин” е изключително 

добре урбанизирана зона 

със солидна транспортна 

система. Той е най-големи-

ят град на София, ако мога 

да се изразя така метафо-

рично. 

Развитието на „Люлин” 
като един от най-младите 
и същевременно най-много-
людните райони на мегапо-
лиса позволи през годините 
в него да се реализират най-
модерните и перспективни 
урбанистични решения. Пла-
нирането преди десетиле-

тия е било с ясна перспек-
тива, така че свободните 
площи между блоковете да 
позволяват на околното 
пространство „да диша”, а 
хората да не се чувстват 
притиснати от панелите. 
През годините там успяхме 
да оформим приятни за око-
то зелени площадки, удобни 
и за майките с количките, и 
за пенсионерите. Като райо-
нен кмет обаче не мога да не 
призная, че поддържането на 
градините в приветлив вид е 
скъпо удоволствие, за което 
парите не стигат… Това са 
повече от 200 междублокови 
площадки, които трябва да 
се поддържат, реновират 
или отново да се изграж-
дат съгласно съвременните 
разбирания примерно за без-
опасност на малчуганите. 
Даже понякога си мисля, че 
съгражданите ни и не подо-
зират каква огромна енергия 
е нужна. Но урбанизацията е 
положителна, когато в нея 
има заложена стратегия за 
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гражданите. Абсолютното 
деление и самостоятелност 
обаче е невъзможно, тъй 
като ние сме една система, 
която по този начин живее и 
функционира. 

Разбира се, в контекста 
на тези самостоятелни пра-
ва, които биха могли да ни се 
делегират, ще имаме улесне-
ние за кандидатстването 
по европейските проекти. 
Сегашното статукво има 
за изходна база изричните 
указания на управляващи-
те органи на оперативни-
те програми и различните 
фондове. По тази причина 
този алгоритъм, който сега 
действа за усвояване на ев-
ропейските пари, няма как да 
бъде нарушен. 

Какво се случва с про-

екта за Западната дъга на 

Околовръстното шосе?

Това е и ще бъде един 
голям плюс за „Люлин”. Няма 
как да го квалифицирам по 
друг начин. Тапите, които 
се получаваха на изхода на 
автомагистрала „Люлин” от 
потока коли, които идваха 
в София от югозападното 
направление и от Перник, 
предполагат тази дъга да 
бъде завършена възможно 
най-бързо. Струва ми се, че 
има известно забавяне на 
строително-монтажните 
дейности, но фактите са 
нещо солидно – щом е запо-
чнат един строеж, то той 
ще бъде завършен. И перни-
чани, и чуждите граждани, 
които влизат или излизат 
в столицата по белградско-
то направление, ще могат 
по достойнство да оценят 
едни великолепни инфра-
структурни съоръжения. 
Нашата голяма болка, зара-
ди която водим обща битка 
заедно със Столичната об-
щина, съвместно с главния 
архитект Петър Диков, е 
изграждането на директен 
надлез към кв. „Филиповци“. 
Това са 5 – 7 хиляди души, 
които биха били отрязани 
от пряка автомобилна връз-
ка с жк „Люлин”…

В момента вървят про-
цедури по изкупуването на 
частни терени на местата, 
където ще бъде извършено 
фундирането на обекта, и 
паралелно с построяването 
на Околовръстния път ще се 
направи и това ново съоръ-
жение. То ще се финансира 
от държавата. 

За нас е важно обектът 
да стане сега, защото пет 
години след пускането на 
Западната тангента, как-
то е по европейските нор-
ми, по нея ремонтни и други 
дейности не се извършват, 
т.е. след нейното завърш-
ване не бихме могли нито 
надлези, нито отклонения, 
нито дори отсеци да напра-
вим. Тези 5 години са срок, в 
който по тази инвестиция, 
по тази форма не трябва да 
се правят никакви промени. 

Битката за надлеза 

явно си заслужава… Но от 

високото на шосето ще се 

вижда една нелицеприятна 

гледка на порутените ром-

ски къщи.

Това е едната страна на 
„Филиповци“, където е ситу-
ирана ромската общност. 
Кореняците филиповчани 
живеят на тази терито-
рия много преди да е имало 
и идея да се строи жк „Лю-
лин”… Аз не деля хората по 
етнически, религиозен и ка-
къвто и да е друг признак, 
но за мен този ареал е част 
от нашата територия, за 
който трябва да положим 
максимум усилия. Отчи-
тайки правната страна на 
тяхното незаконосъобраз-
но пребиваване, бях подло-
жен на кръстосан огън от 
страна на ромски правоза-
щитни организации и други 
неправителствени сдруже-
ния. Във времето когато 
България безпрецедентно 
беше осъдена по правата 
на човека в Страсбург за 
идентичния казус „Батало-
ва воденица”, ние съумяхме 
аргументирано да защи-
тим действащите норми, а 
именно че собствеността 
е неприкосновена и законът 
е над всичко. Инициативни 
групи изразяват подкрепа и 
съгласие с нашата работа, 
а това е важно…

Не мога да не отбележа 
и това, че много от малчу-
ганите на „Филиповци” по-
сещават детските градини 
или учат в училищата на 
„Люлин”. При толкова много 
учебни сгради в района, да 
се ограничават варианти-
те къде да се образоват 
децата заради един надлез, 
ми се струва доста абсурд-
но. Отварям скоба и в чисто 
житейски аспект твърдя, 
че в „Люлин” няма етниче-
ска конфронтация. Българи, 
роми и други живеят в раз-
бирателство, но в унисон с 
европейските принципи и с 
националната стратегия за 
интеграция. И затова тряб-
ва да акцентираме върху 
образование, бит и култура, 
жизнен стандарт, места за 
работа и зачитане върхо-
венството на закона сред 
подобни маргинални групи. 

Искате да кажете, че 

проектът не е предвиждал 

такава връзка с кв. „Фили-

повци“?

Първият вариант пред-
вижда връзка с „Филиповци“. 
То няма как да няма. Такъв 
клас пътна мрежа не може да 
бъде пресичана от пешеход-
ни пътеки, затормозявана 
със светофари и т.н. Това, 
което към първоначалния 
момент е било проектирано 
и то вече е реализирано, не е 
най-добрият вариант – това 
е подходът през бул. „Царица 
Йоанна”, по локалното плат-
но пред магазин „Баумакс” и 
„Филиповци”. Това е, така да 
се каже, индиректна връзка. 
Сега говорим за един моде-
рен надлез – и с тротоари, 
и с платна за автомобили 
директно към квартала. 

Всичко това, за което 

говорите, е бавна и ма-

щабна работа и предполага 

солиден административен 

капацитет в общината.

Наистина, стремим се 
да бъдем добре информирани 
и затова чрез ОП „Админи-
стративен капацитет” ра-
ботим за повишаване квали-
фикацията на служителите. 
Колегите трупат знания, 
защото рутината невинаги 
е достатъчна. Важна е сим-
биозата между теорията и 
практиката и тя винаги е 
доказвала своите резулта-
ти. Защото качествената 
административна услуга е 
еквивалент на висококвали-
фициран труд. Всички опера-
тивни източници за финан-
сиране са добре дошли, дори 
са за предпочитане, за да 
реализираме някоя от идеи-
те си. В този смисъл няма 
как да сме пасивни, ако иска-
ме да подобряваме непрекъс-
нато средата за живот на 
хората от района. Считам, 
че основна роля срещу адми-
нистративната мудност, 
особено в компютризирания 
ХХI в., е електронното пра-
вителство, респективно  
е-услугите.

 
Новият програмен пе-

риод 2014 – 2020 г. вече е 

факт, даже едната година 

вече е в средата си… 

Не сме започнали рабо-
та по него, но мога да ко-
ментирам финализирането 
на предишния. На практика 
той ощети район „Люлин” 
и неговите близо 200 000 
души. Това са два неосъщес-
твени проекта от послед-
ната година-две. Единият 
касае нещо много простич-
ко, според мен, и то е лип-
сата на физкултурен салон 
в едно от нашите училища. 
Децата водят заниманията 
си по физическо възпитание 
и спорт в… класна стая. 
Изготвихме проект, съо-
бразихме го с еврокодове-
те и с другите изисквания 
и въпреки това не бяхме 
одобрени. Другият проект 
беше при кандидатстване 
чрез Националния довери-
телен екофонд за ембле-
матичното за нас 90 СОУ. 
Припомням, че от неговата 
сграда се отскубна борден 
панел от последния етаж и 
ние затворихме зданието, 
за да се извършат укрепи-
телни работи. Това бяха 9 
– 10 месеца сериозна стро-
ителна дейност. Тук именно 
бяхме заложили (като втори 
етап) и мерки за енергийна 

ефективност. В конструк-
цията за подмяна на въпрос-
ните панели вложихме около 
1 млн. лв., изградихме дре-
нажни системи, подменихме 
други нарушени елементи и 
енергийната ефективност 
щеше да бъде завършекът, 
„целофанената обвивка на 
букета”. Искахме сградата 
да придобие европейски об-
лик, но…

Във всеки случай това 
съм си го поставил за цел 
като управленец и тази 
сграда от 70-те години на 
миналия век трябва най-на-
края да има визията на но-
вия век, в който сега учат и 
живеят нашите деца.

Не е тайна, че на ваша-

та ул. „Гоце Делчев” живе-

ят активни млади хора, 

които четат и нашия 

вестник. И поводът ни за 

това интервю е именно 

тяхно обаждане за стар-

тиране работата по из-

граждането на улицата, а 

и на други две около нея… 

Ще коментирате ли рабо-

тата по реновирането или 

стартирането на улици в 

„Люлин”?

Не се прави много и 
това вероятно е така, за-
щото акцентите в послед-
ните години са свързани с 
големите проекти в сто-
лицата – метрото, новите 
кръстовища на две нива, 
пробивите, трамвайните 
трасета и други. Бумът 
на строителството през 
2007 – 2009 г. се разви, без 
да има изградена надземна и 
подземна инфраструктура, 
както навсякъде в Европа и 
света се прави. Със съот-
ветните отклонения към 
всеки един имот…

Така че освен ул. „Гоце 
Делчев” ще изградим и ул. 
3004 и 3005 в същия „Лю-
лин 8”. Срокът е 40 дни. Под-
чертавам, че това „грозно 
пате” в района има доста 
дълга история, далеч преди 
моя мандат.

Но независимо от това, 
днес аз съм особено щаст-
лив, че гражданите в нови-
те хубави кооперации по 
протежение на трите ули-
ци най-после ще имат ин-
фраструктура, която им се 
полага като жители на сто-
лицата. Проектира се и ул. 
380 и се надявам в най-скоро 
време и тя да бъде включе-
на в плановете за строи-
телство, както и 3011.

Вие самият сте спорт-

на натура. Къде могат без-

проблемно хората ви да 

карат своите велосипеди?

Ако питате за велоа-
леи – нямаме нови такива. 
Имаме обаче добри наме-
рения за тяхното изграж-

дане, като едното трасе 
се отнася до пробива на 
„Царица Йоанна” и после 
по локалните платна към 
„Филиповци“ и Банкя. Това 
ще бъде един голям оздра-
вителен велотрафик от 
Банкя през жк „Люлин” към 
центъра на мегаполиса. 

Привличате ли инвес-

титори?

Геостратегическото 
разположение на район „Лю-
лин” му отрежда значимо 
място в картата на Со-
фия, дори и тази на Бълга-
рия (вход-изходна трафик 
артерия към Сърбия, рес-
пективно Западна Европа, 
автомагистрала „Люлин” 
– международен път Е79 
София – Кулата – Солун). 
Динамичният и устойчив 
прогрес на района предпо-
лага и сериозен инвести-
торски интерес в национа-
лен и международен аспект. 
В този ред на мисли се 
стремим да се срещаме с 
всички субекти и форми-
рования, претендиращи да 
влагат на територията ни, 
като им оказваме нужното 
професионално и админи-
стративно съдействие. 
Икономическият анализ кла-
сифицира „Люлин” като при-
вилегирован за инвестиции 
и ние сме длъжни да използ-
ваме и подпомагаме това 
само и единствено в полза 
на общината и на нашето 
население.

Вие сте минен инже-

нер, в столицата се извър-

шиха и извършват крупни 

подземни работи…

Гле д а м  н а  ж и в о т а 
от всички страни, мно-
гопластово. Обективната 
картина винаги е функция 
на разнопосочни гледни 
точки. Като кмет не се 
възприемам като минен ин-
женер или като правист, за 
което имам съответната 
магистратура. Стремя се 
подходът ми към „нещата 
от живота” да бъдат об-
щочовешки, затова мога 
да тълкувам нещата и от 
инженерна гледна точка, и 
откъм правова, и от общо-
човешка. 

Понеже съм работил ак-
тивно в частния бизнес, бих 
си пожелал подходите към 
определена работа, които 
там съществуват, да мо-
гат да се приложат и в ад-
министративната дейност. 
По цял свят администрация-
та е тежка, консервативна 
машина. Когато заимства-
ме от добрите модели на 
частния бизнес, от иноваци-
ите, които там са водещи, 
успехите ще бъдат налице. 
Това е максимата, по която 
се опитвам да работя.

Ново строителство

Изграждането на улица „Гоце Делчев”...

... започна на 11 юли т.г.

Центърът на „Люлин”
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Сливен обяви поръчка за 1,95 млн. лв.

Страницата 
подготви 
Елица Илчева

Община Разград пла-
нира да тегли кредит, за 
да ремонтира уличната 
си мрежа. Кметството 
обяви обществена по-
ръчка за избор на банка, 
от която ще се искат 
7 млн. лв. Разчетите на 
местната управа сочат, 
че средствата ще се 
усвояват на два етапа. 
Първите 3 млн. лв. ще 
бъдат изразходвани през 
2014 г., а останалите 4 
млн. лв. през 2015 г. 

В  обявлението  се 
сочи, че ще бъде избрана 

тази финансова инсти-
туция, която предложи 
най-изгодни условия по 
заема. Банките могат 
да подават оферти до 4 
септември, а на следва-
щия ден ще бъдат отво-
рени търговите им пред-
ложения.

Изплащането на кре-
дита ще се осъществя-
ва съгласно погасителен 
план с ежемесечни внос-
ки по главница в рамките 
на 120 месеца, считано 
от датата на влизане на 
договора в сила, за срок 
от десет години и без 
гратисен период. Според 
последните промени в 
Закона за обществените 

поръчки възложителят 
не поставя изисквания 
за финансово и икономи-
ческо състояние на кан-
дидатите. Участниците 
трябва да докажат опит 
със сходни поръчки през 
последните три години. 

М ежд ув р еме н н о  и 
Сливен обяви поръчка за 
1,95 млн. лв. Тя е за осно-
вен ремонт на общински 
пътища по три обособе-
ни позиции. Първата по-
зиция е за обновяване на 
трасето Стара река – 
Божевци. Втора е за от-
сечките Бяла – Новачево 
– Градско и Бяла – Въглен. 
Третата е за участъци-
те Бозаджии– Чинту-

лово. Крайният срок за 
изпълнение е краят на 
2015 г. 

Кандидатите трябва 

да докажат достъп до 
финансов ресурс от 200 
хил. лв. за всяка от обо-
собените позиции. Необ-

ходимо е участниците да 
са изпълнили поне един 
сходен договор. Оферти 
се набират до 21 август.

Община Исперих удължи сроковете за 
подаване на оферти за изпълнител на стро-
ителство в търга за инженеринг на II етап 
по проект за строителство на канализация 
и реконструкция на вътрешна водопроводна 
мрежа. ВиК трасето е с обща дължина 54 км, 
от които канализация - 41 км, а водопровод – 
13,491 км. Срокът за получаване на офертите 
става 29 август, отварянето ще бъде на 1 
септември. Поръчката се финансира по про-
грама „Околна среда 2007 - 2013 г.”. От учас-
тниците се изисква общ оборот за послед-
ните три години не по-малко от 60 млн. лв.,  
от проектиране на ВиК мрежи и съоръжения 
за над 1,5 млн. лв.,  а от строителство на 
ВиК мрежи и съоръжения - не по малко от 45 
млн. лв. Срокът на изпълнение има 70% те-
жест, а предлаганата цена - 30.

Индикативната стойност е 29 285 501 лв. 
Продължителността на работите е 12 месеца.  
Гаранцията за участие е 250 000 лв. 

Община Стралжда обяви обществена поръчка за избор 
на изпълнител за реконструкция на водопроводна мрежа в с. 
Зимница – II етап. Проектната разработка обхваща водопро-
водната мрежа и необходимите съоръжения към нея основно в 
западната част на селото, като общо по проекта ще бъдат 
реконструирани приблизително 11 450 линейни метра по от-
делните клонове. Прогнозната стойност е 1, 4 млн. лв. без 
ДДС, а срокът за изпълнение е 5 месеца. Изискванията към 
кандидатите са да имат собствен финансов ресурс от 700 
хил. лв., тъй като за изпълнението на поръчката е необходи-
мо осигуряването на материали, консумативи, средства за 
работна заплата и свързаните с нея данъци и осигуровки и 
други. Поръчката се финансира по програма ПУДООС. Оферти 
се набират до 11 август.

И Асеновград обяви обществена поръчка за ремонт на за-
хранващи водопроводи за селата Горнослав и Червен. Проек-
тът  е за 1,05 млн. лв. Основен предмет е реконструкцията 
на съществуващите водопроводи в участъка от водоизточни-
ка, каптажа „Свети Георги” до началото на регулацията на с. 
Червен – съществуващата обща водомерна шахта. Срокът за 
изпълнение е краят на 2014 г. Участниците трябва да докажат 
собствен финансов ресурс от 500 хил. лв. и да са изпълнили за 
последните 5 години поне 5000 м тръбопроводи. Оферти се 
набират до 18 август.

Община Бургас сключи договор за изпълнение на 
проект за ВиК мрежа в с. Рудник и м.с. Черно море, 
който е част от „Интегриран проект за управление 
на питейните и отпадъчни води в с. Рудник и м.с. 
Черно море”. За изпълнител е избрано обединение 
„Тех – кар” с участници „Техно – енерджи” и „Каро 
трейдинг”. Стойността на договора е 16,73 млн. лв. 
Офертата на „Тех – кар” е предпочетена от общо 
шест. 

Поръчката е разделена на два етапа: „Частич-
на реконструкция и изграждане на водопроводната 
мрежа и сградни водопроводни отклонения”, за кой-
то има осигурено финансиране от Предприятие-
то за управление на дейностите по опазване на 
околната среда. Вторият обхваща строителство 
на канализационна помпена станция, тласкател и 
канализационна мрежа, за чието изпълнение ще се 
чакат средства от новата оперативна програма  
„Околна среда“.

Община Правец пък сключи договор за ре-
конструкция на водопроводната мрежа на с. 
Разлив. За изпълнител е избран „Джи Пи Груп" с 
оферта за 4,96 млн. лв. Срокът за изпълнение е 
3 месеца.

В Благоевград започва изграждането на ново 
кръгово кръстовище между булевардите „Васил 
Левски" и „Св. Димитър Солунски". Крайният срок 
за завършване на обекта е 40 работни дни, съоб-
щават от кметската администрация.

Очаква се чрез новото съоръжение значи-
телно да се съкрати времето за преминава-
не. В момента оттам за час минават около 
2244 автомобила, като новата организация 
на движението ще доведе до облекчаване на 
трафика.

КАЗАНЛЪК

В процес на изпълнение е проектът на община 
Казанлък за реконструкция микроязовира „Синята 
река“ в землището на село Средногорово. Финан-
сирането е от ДФ „Земеделие “. Стойността на 
проекта е 361 777 лв.

В рамките на ремонта на водния басейн ще 
бъде извършена реконструкция и укрепване на 
язовирна стена, на преливника и основния изпус-
кател, като ще се възстановява и контролно-из-
мервателната система. Ще бъде изградена пло-
щадка за противопожарни нужди. 

Ремонтът и обновяването 
на емблематичните паркове 
„Розариум“ и „Тюлбето“ в Казан-
лък са във фазата на довърши-
телните дейности, съобщиха 
от пресцентъра на общината. 
Дейностите са по проект на 
стойност 4,7 млн. лв., финан-
сиран от Европейския фонд за 
регионално развитие (EФРР) по ОП „Регионално развитие“. 85% от 
стойността е от ЕС, 10% - от държавния бюджет, и 5% (235 374 лв.) 
са собствени средства на местната власт.

Съгласно проекта с нова визия са 4-те входа на „Розариум“, включ-
ваща светлинно оформление, красиви водни елементи и атрактивно 
осветени входни тории. Алейната мрежа е обновена, фонтанът ще 
носи хладина в парковото пространство през лятото, а вечер ще рад-
ва със светлинни ефекти. Изцяло обновени са детските площадки. 
Изградени са и автоматизирани поливни системи.

В момента се възстановяват участъците от улиците, които 
минават покрай парка, прави се оглед на всички изпълнени елементи 
и дейности и се дообработват участъци и детайли, където това е 
необходимо.
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партньор на местните власти“, подчерта Попов.
„Не желаем да ни вменяват отговорности, които не са 

обезпечени финансово. Сега общините предоставят 80% от 
публичните услуги на гражданите, а получават едва 15% ре-
сурс. Изключително важно е оттук нататък държавата да 
бъде коректен партньор и в усвояването на средства по ев-
ропейските фондове от българските общини. Крайно време е 
централната власт да разбере, че ние сме двете страни на 
една и съща монета", заяви Тодор Попов.

Мартин Славчев

„Извършваме цялостна рекон-
струкция на ул. „Любен Каравелов” 
от ул. „Георги Раковски” до бул. 
„Евлоги и Христо Георгиеви”. Ремон-
тът е част от програма, по която 
се работи през последните три го-
дини“. Това заяви заместник-кметът 
на София Любомир Христов с ресор 
„Транспорт и транспортни комуника-
ции“ при проверката на обекта.  

Трасето е с дължина 900 м. В 
момента се прави основен ремонт 
на тротоарите на ул. „Любен Кара-
велов” с изправяне и пренареждане 
на гранитните бордюри, нивелират 
се и се изграждат нови водосточ-
ни съоръжения.  Рехабилитацията 
е за 1,2 млн. лв. След приключване 
на дейностите ще започнат стро-
ително-монтажните работи на ул. 
„Ген. Паренсов” от бул. „Васил Лев-

ски” до бул. „Евлоги 
и Христо Георгиеви”. 
Подобни проекти в 
момента се изпълня-
ват в няколко района 
на София: „Люлин”, 
„Надежда”, „Връбни-
ца”, „Витоша”, както 
и в централна град-
ска част. „Над 30 
вътрешноквартални 
улици ще бъдат из-
градени и реконстру-
ирани тази година“, 
подчерта Любомир 
Христов. По програ-
мата за обновява-
не на тротоарите в централната 
част на града и район „Красно село” 
в цели карета се изпълнява основен 
ремонт. Предвидено е обособяване 
на джобове за контейнери за смет. 

По думите на зам.-кмета по 

транспорт реконструкцията на бул. 
„Цариградско шосе” трябва да при-
ключи до 15 септември. До седмици 
ще започне и реновирането на бул. 
„Тодор Каблешков” в участъка между 
бул. „България” и бул. „Бъкстон”.

До края на 2015 г. трамвай ще 
свързва Семинарията със Студент-
ския град. Столичните общински 
съветници приеха устройствения 
план на трасето, което минава през 
местността Погребите в Борисо-
вата градина. Проектът предизви-
ка протести заради изсичането на 
дърветата. Главният архитект на 
София Петър Диков е категоричен, 
че се спекулира с темата за изси-
чане на дърветата. Той обясни, че 
трасето е просека на път, която не 
се поддържа от повече от 40 годи-

ни. Тази пътека е обрасла от само-
залесили се дървета. Паркът не се 
засяга, увери той и допълни, че във 
въпросната местност има същест-
вуващи осветителни стълбове в 
много добро състояние.

„Проектът за трамвайното 
трасе е приет от експертите на 
Еврокомисията и ще се финансира с 
евросредства. Изчисленията доказ-
ват транспортния ефект от трасе-
то", допълни той.

За изграждането на линията 
вече е обявена обществена поръч-

ка за избор на изпълнител. Срокът 
за подаване на оферти е 14 август. 
Строителството ще започне само 
след влизане в сила на устрой-
ствения план на Борисовата града. 
Ако той не се обжалва, новата ли-
ния трябва да е готова до края на 
2015 г., за да не загуби общината 
европейското финансиране. Трасе-
то ще струва около 20 млн. лв. То 
ще е с дължина 8,8 км единичен ко-
ловоз. Планирано е изграждането на 
7 нови спирки, а други 11 ще бъдат 
ремонтирани.

Пет компании и обединения са кандидатите да 
извършат основен ремонт на Зимния дворец в Со-
фия. За целта през тази година държавата отдели 
35 млн. лв., а цялостният проект е за 44 млн. лв., 
като недостигащите средства се очаква да бъдат 
отпуснати догодина.

Конкурсната процедура тръгна на 24 юли след 
няколко забавяния заради обжалване в Комисията 
за защита на конкуренцията (КЗК) и Върховния ад-
министративен съд (ВАС). Най-голямата поръчка в 
спорта след тази за построяването на зала „Арена 
Армеец” в София ще си оспорват три обединения и 
две компании. Оферти са подали „Обединение Зимен 
дворец модернизация 2014” („Планекс” ООД и „Иво 
Петров архитекти” ООД), „Обединение Академика 
спорт” ДЗЗД (влизат „Станилов” ЕООД и „Вамос” 
ООД), „Обединение София спорт” ДЗЗД („Главболгар-
строй” АД и „Фор райс” ООД), „ЗДС 2014 Монолит” 
АД и „Понсстройинженеринг” ЕАД. Документите им 
бяха допуснати за разглеждане. 

„Академика 2011” обяви прогнозна стойност на 
реконструкцията от 40 млн. лв. Изискванията към 
кандидатите са да имат оборот от най-малко 80 
млн. лв. за последните три години, от които поне 
половината да са от строителство или проекти-
ране. Всички те трябва да гарантират кредитна 
линия от 3 млн. лв. Кандидатите трябваше да пред-
ставят и договор за строителство, проектиране 
или инженеринг поне на една сграда за обществено 
ползване в последните пет години и да имат поне 
едно завършено подобно здание в последните три 
години. За победител ще бъде избрана икономически 
най-изгодната оферта с тежест на техническо-
то задание 70% и на ценовото предложение 30%. 
От спечелилия се очаква да извърши проектиране, 
строително-монтажни работи и надзор.

Реконструкцията на Зимния дворец беше първа-
та заявена цел на министъра на спорта (в оставка) 
Мариана Георгиева, която обяви залата в Студент-
ски град за опасна.

Реално обществената поръчка за инженеринг 
тръгна през април, след като правителството уве-
личи с 35 млн. лв. капитала на държавното друже-
ство „Академика 2011”. Тя обаче беше обжалвана 
от „Би Ес Кей“ ЕООД с основна претенция, че из-
искванията за ключовите експерти са прекалено 
завишени. Фирмата оспорваше и съотношението 
на тежестта на оценката за техническото задание 
и цената. Комисията за защита на конкуренцията 
отхвърли жалбата, а наскоро същото направи и Вър-
ховният административен съд.

Снимка авторът

Съдебни дела и жалби 
все още спират реалното 
строителство на новото 
регионално депо край с. Баня 
и това поставя в риск изпъл-
нението на проекта, чиято 
стойност е 12 899 164,92 лв., 
алармира кметът на Раз-
лог Красимир Герчев. Сроковете за 
изпълнението на дейностите са 
до декември 2015 г. Договорът за 
безвъзмездна финансова помощ по 
Оперативна програма „Околна сре-
да 2007 - 2013 г.“ бе подписан преди 
две години, като това беше един от 
първите одобрени обекти за цялата 
страна.

Община Разлог като бенефици-
ент и водещ партньор внесе искане 
от Министерството на околната 
среда и водите за спешно стано-
вище и указания за изпълнението 
на проекта заради съдебната сага, 
която се влачи две години. Тя е пре-
дизвикана от решение на Върховния 
административен съд на Републи-
ка България, с което се обявява за 

невалидно включването на част от 
полски път с площ от 3,249 дка към 
имота, предназначен за изгражда-
не на регионалното депо. То е об-
жалвано от МОСВ и община Разлог 
(като заинтересована страна) 
пред петчленен състав на ВАС и 
се чака решение. Междувременно 
обаче фирмата - изпълнител на 
строителството, „Балканстрой“ 
настоява за започване на дейнос-
ти и заявява, че ще претендира за 
неустойки по сключения договор, 
защото няма да се справи в срока 
за изпълнението на проекта.

Добре известно е, че при про-
вал на проекта не само че няма да 
бъдат усвоени средствата, но и 
държавата и общините ще търпят 
огромни загуби. 

НСОРБ: 

Страницата подготви
Елица Илчева

„Системата на управлението на 
еврофондовете трябва изцяло да се 
промени в посока прозрачност, достъп-
ност и отговорност“. Това заяви пред-
седателят на  Националното сдружение 
на българските общини (НСОРБ) Тодор 
Попов, след като оглавяваната от него 
организация разпространи обръщение 
към политическите сили и бъдещето 
правителство. В документа се настоя-
ва за децентрализация и спешни рефор-
ми в законодателството за ефективно 
местно самоуправление. „Искаме ясни 
правила за финансовите корекции. Же-
лаем единен стандарт по отношение 
на одитирането, а не четири отделни 
агенции, които правят едни и същи про-
верки и дават различни становища по 
един казус“, каза Попов. 

Позицията на общинските кметове 
е изпратена на всички основни полити-
чески формации и публикувана на стра-
ниците на всички 264 общини. По думи-
те на Попов посланието е различно от 
всички останали досега и се отличава 
с категоричността си. „Досега бяхме 
достатъчно дипломатични към цен-
тралната власт. Този подход трябва да 
бъде променен. Настояваме тя да бъде 
достатъчно коректен и равнопоставен 

За последните три години общината е инвести-
рала половин милион лева за изграждане на храмове. 
Това заяви кметът на София Йорданка Фандъкова 
при проверка на строителството на храма „Св. 
Рождество Христово”, който се изгражда в район 
„Младост”. Сградата, чието строителство започна 
тази пролет, е със завършен груб строеж и пред-
стои работа по покрива.     

В момента в София се строят още църкви - във 
Владая, в гробищните паркове в „Малашевци” и „Ба-
кърена фабрика”. Осигурени са средства и за Армен-
ската църква.     

С решение на Столичния общински съвет тази го-
дина са отпуснати общо 160 000 лв. - за храма в район 
„Младост” „Св. Рождество Христово” – 40 000 лв., за 
Арменската църква – 40 000 лв., във Владая за „Прес-
вето Успение Богородично” – 20 000 лв.

„Отпуснати са и 30 хил. лв. за ремонт на ротон-
дата „Св. Георги” и храма „Св. Петка”, посочи също 
кметът на София Йорданка Фандъкова. 

Красимир Герчев, кмет на Разлог: 
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Свилена Гражданска 

Минало и съвремие се 
сливат при изграждането 
на естакадата на Лъвов 
мост. Величието и дос-
толепието на историята 
и изискванията на насто-
ящето намират съчета-
ние в сложно инженерно 
съоръжение. То ще осигу-
ри увеличение на транс-
портните и пешеходните 
потоци. Същевременно 
ще бъде съхранен и Лъ-
вов мост, изграден през 
1890 г., който ще оста-
не като исторически па-
метник. За изпълнител на 
кръговото кръстовище 
беше избрано обединение-
то „Лъвов мост”, в което 
влизат „Главболгарстрой”, 
„ГБС-Инфраструктурно 
строителство”, „Стройин-
жект”, „Старт инжене-
ринг” и „Пътпроект 2000”. 
Те спечелиха поръчката 
през лятото на 2011 г., 
като Столичната община 
започна работа по идейния 
проект още през 2009 г.

Новото транспортно 

решение на кръстовището 

на бул. „Сливница“ и бул. 

„Мария Луиза“ 

ще е пътен възел на 
три нива. Той ще осигури 
възможност за ползване на 
автомобилен, трамваен и 
метротранспорт. Проек-
тът е за 22 млн. лв. Пре-
дизвикателствата пред 
строителите не са никак 
малко - непрекъснати дъж-
дове, археологически на-
ходки, неотбелязана под-
земна комуникация и други. 
Въпреки това професиона-
листите почти денонощ-
но работят на обекта - на 
две смени, като започват 
от 5 ч. сутринта и при-
ключват в 23 ч. В зави-
симост от дейностите, 
които се извършват, ра-
ботниците варират между 
80 и 320 души, които съз-

дават поредното уникално 
транспортно съоръжение 
в София.  

„Всяка естакада има 
своята специфика и слож-
ност на изпълнение. При-
тежава собствена не-
повторима красота. Няма 
как да се сравняват раз-
личните обекти“, заяви 
инж. Димитър Димитров, 
изпълнител директор на 
„Главболгарстрой“ АД и 
един от най-дългогодиш-
ните специалисти в ком-
панията. Той е участвал 
в строителството на 
редица инфраструктурни 
обекти на фирмата вече 
повече от 22 години. 

Лъвов мост е много 
важно и натоварено кръс-
товище близо до централ-
ната част на София. Пре-
ди да започне работата 
по проекта, на ден между 
7.30 и 19.30 ч. са премина-
вали около 60 хил. превозни 
средства - всяко за между 
5 - 15 минути. От Столич-
ната община очакват след 
ремонта  директното на-
правление по „Сливница” да 
се използва от 32 хил. коли 
- всяка за средно 18 секун-
ди, а по кръговото - 28 хил. 
автомобила, всеки за меж-
ду 1 - 3 минути. По този 
начин ще бъдат намалени 
с над 50% вредните еми-
сии във въздуха, който в 

момента е по-мръсен от 
приетите норми.  

Новото транспортно-
комуникационно решение 
на кръстовището на бул. 
„Сливница“ и бул. „Мария 
Луиза“ включва изгражда-
нето на два нови моста на 
р. Владайска и два тунела 
по бул. „Сливница“.  Ще се 
реконструира засегната 
техническа инфраструк-
тура. Проектът за еста-
кадата предвижда около 
лъвовете да бъде направе-
на градинка, да бъдат по-
ставени и пейки, кошчета 
и лампи в съответствие с 
оригиналния вид на моста. 
Пешеходците ще стигат 
дотам през две пътеки. 

Успоредно ще има и  вело-
алея, която ще преминава 
през кръговото кръсто-
вище, като пресичането 
й с пътните платна ще 
бъде регулирано със све-
тофар. След приключване 
на строителството дви-
жението по бул. „Сливни-
ца” ще минава под моста, 
като новото пътно плат-
но ще слезе на нивото на 
река Владайска и ще запо-
чне от бул. „Христо Бо-

тев” до ул. „Раковски”.
Работите по обекта 

стартираха на 25 февруа-
ри т.г. Той се реализира за 
85 дни и е разделен на два 
етапа. Първият се състо-
еше в цялостното изграж-
дане на северното платно. 
Вече е пуснат за движение  
северният тунел с дължи-
на 107 м, изграден само 
за 15 дни. До 31 октомври 
т.г. трябва да завърши 
и работата по южното 
платно. Тунелната част 
ще е с дължина  111 м. 

Освен традиционни-
те материали се използ-
ват и много съвременни 
такива, като например 
стъклопластови тръби с 
D от 1000 до 1600 мм, све-
рографитен чугун за во-
допроводите. Асфалтът 
е с полимермодифициран 
битум, който издържа на 
по-високи температури 
и тежки натоварвания, а 
конструктивните бетони 
са високоякостни и сулфа-
тоустойчиви за по-голяма 
надежност и дълготрай-
ност. Аварийното тунел-
но осветление е с много 
по-икономичните диодни 
тела. 

Важна част от пътно-
то платно на естакадата 
е отводнителната систе-
ма. Според инж. Димитров 
е избрано най-доброто ре-
шение. Очакваното дъж-

довно водно количество 
от пътното платно и 
тротоарите ще се отве-
де в новопроектираните 
канализационни колекто-
ри - стоманобетонен със 
сечение 300/150 см за се-
верното платно и стък-
лопластов с ф1200 мм за 
южното, чрез новопроек-
тираните улични отто-
ци и дъждоприемници. В 
тунелите има помпени 
станции със съвременно 
оборудване.

Строителите трябва да 

се справят с изключително 

сложните, наслагвани с 

времето инженерни кому-

никации.

 Обектът минава над 
метротунел и до станция 
на подземната железница, 
което също затруднява 
изграждането на естака-
дата. 

Тази част на столица-
та е обитавана от древ-
ността, поради това се 
провежда и спасително 
археологическо проучване 
на защитената със закон 
зона от стара София в 
стеснени графици и усло-
вия едновременно с изкоп-
ните дейности, премест-
ването на инженерните 
комуникации и бетонови-
те работи. Най-голямата 
структура от откритите 

Естакадата ще е готова в края на октомври 

Инж. Димитър Димитров, изпълнител директор на 

„Главболгарстрой“ АД

Движението по 

северния тунел 

вече е пуснато
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археологически находки 
представлява устой на 
римски мост от III в. Той 
тежи над 39 т. „Аналогич-
но с други подобни случаи 
трябваше устоят да бъде 
изнесен, разделен на сег-
менти и отново сглобен 
на мястото за експози-
ция. За първи път у нас ус-
пяхме да направим това с 
такъв голям обект. Първо 
го укрепихме с  метална 
конструкция, вдигнахме 

я с тежка механизация“, 
разказва инж. Димитров 
и подчертава, че столи-
чани и гостите на София 
ще могат да видят съхра-
нения устой на римския 
мост в парковото прос-
транство на новия транс-
портен възел. 

За  предизвикател-
ствата при изграждане-
то на съоръжението при 
Лъвов мост пред в. „Стро-
ител“ изпълнителният 
директор на „Главболгар-
строй“ АД споделя, че те 
се появяват всекидневно, 
но екипът му е готов да 
се справя с тях.  „Трафикът 
ни затруднява в значител-
на степен, но се съобразя-
ваме с него. Опитваме се 
да не пречим на движение-
то в района. Голяма част 
от доставките се изпъл-
няват в ненатоварено от 
трафика време, в  т.ч. и 
през нощта“, обяснява 
инж. Димитров. 

Дъждовното време се 

отразява и на строител-
но-монтажните работи. 
„От самото начало дей-
ностите се изпълняват в 
неочаквано наситен с по-
рои период, а ние изграж-
даме над Владайската 
река. Всеки път изкопите 
се наводняваха и се нала-
гаше да хвърляме допълни-
телни сили и средства за 
отводняване и за премах-
ване на щетите.  Проме-
няхме организацията на 

строителството, за да 
не изоставаме с графика“, 
споделя строителят. А 
отговорността е голяма 
и поради  близостта на 
метрото. „Също винаги се 
съобразявахме и с нивото 
на реката при изгражда-
нето на мостовете, тъй 
като на няколко пъти има-
ше вероятност от значи-
телни материални щети. 
На два пъти речният по-
ток отнесе кофражите 
и напълни с кал фунда-
ментите на колоните и 
устоите“, пояснява инж. 
Димитров. 

Изненади крие и под-
земната инфраструктура. 
„Липсва подземен када-
стър. Дубльорът на левия 
владайски колектор се 
оказа не там, където се 
очакваше в участъка при 
Лъвов мост, и това наложи 
неговото реконструиране. 
Изместихме го със стък-
лопластови тръби ф1600, 
тъй като трябваше да се 

осигури габарит за изграж-
дането на тунела на ди-
ректното трасе“,  разясни 
изпълнителният директор 
на „Главболгарстрой“ АД. 

До 31 октомври т.г. 
обектът ще бъде готов и 
ще получи разрешение за 
ползване. Строителите не 
смятат, че лошото време 
или други обстоятелства 
ще забавят завършването 
му в срок. 

„Гаранциите за качест-
вото са договорени още с 
подписване на договора 
със Столичната община 
и са в съответствие с 
предвидените в Закона за 
устройство на терито-
рията текстове. Настил-
ките и съоръженията са 
проектирани съобразно 
нормативните изисква-
ния. Явления извън нор-
мите и форсмажорните 
природни катаклизми биха 
могли в някаква степен да 
ги компрометират, но ни-
кой не може да даде гаран-

ции срещу такова нещо“, 
допълни инж. Димит ров.  

Реставрират Лъвов мост

Част от проекта е и 
реставрацията на Лъвов 
мост, който през годи-
ните се е утвърдил като 
един от символите на 
София. Емблематичното 
съоръжение ще бъде въз-
становено в оригиналния 
му вид и ще придобие пъл-
ния си блясък. Фокусът 
ще е върху четирите фи-
гури, които символизират 
български революционни 
дейци.  Възстановяването 
им, както и това на оста-
налите елементи от мо-
ста, ще отнеме около два 
месеца. То ще бъде извър-
шено от екип начело със 
скулптора и реставратор 
Марин Марков, който об-

нови и Паметника на Цар 
Освободител Алексан-
дър II. Два от бронзовите 
лъвове са демонтирани и 
превозени до леярна в кв. 
„Требич”, където ще бъдат 
обработени от специали-
стите. Причината е, че 
те най-много са постра-
дали заради постоянни-
те вибрации от преми-
наващите автомобили и 
замърсения от вредните 
газове въздух, който е 
повлиял на бронза. Фигу-
рите имат много дупки и 
други поражения, поради 
което трябва да се об-
работят в ателието на 
Марин Марков. 

Ще върнем блясъка на Лъвов мост отпреди 125 
години. Любопитното е, че през онези години още 
не са заварявали металите, затова ще използваме 
оригиналната технология. Фигурите са направени от 
много части, като са съединени посредством сглобка 
и болтова връзка. Те са били подложени на вредното 
влияние на града повече от век и има най-различни 
отлагания върху благородната патина. В момента я 
почистваме, за да се върне характерният й цвят. Съ-
щевременно връзките между краката на лъвовете и 
постамента, които са от желязо, са се деформирали. 
Имаме намерението да ги направим от неръждаема 
стомана. 

Едната фигура има пукнатина, която започва от 
крака на лъва и стига до главата му. Болтовете са 
се развили, но нямаме ясна представа поради каква 
причина е станало това. Ще трябва да се свалят,  
да се почистят и да се сложат нови. Същевременно 
по фигурите има отвори от шрапнели от Втората 
световна война, които ще запушим.

Едновременно с това на отделни части ще ниве-
лираме балюстрадата. Преди това ще бъдат почис-
тени частите й. Там има да се възстановят 4 или 
5 от носещите медни малки елементи. Има повече 
работа по канделабрите. Желязната им конструкция 
е компрометирана. Ще се направи нова. 

Около 15 септември трябва да приключим с рес-
таврацията. Срокът наистина е кратък, но ще се 
справим. 

Марин Марков, скулптор 
и реставратор: 

Б а л ю с тр ад ат а  н а 
мос та също е силно по-
вредена. Пластовете й 
са разместени и тя е на-
клонена, което се дължи 
на непрестанния натиск 
на асфалта. Това налага 
сериозна реконструкция. 
Повредените елементи 
ще бъдат изработени 
наново от същия камък 
и ще бъдат заменени, а 
останалите ще се почис-
тят. Пиедесталите също 
ще се обновят. За да при-
добие мостът оригинал-
ния си облик, ще бъдат 
възстановени и отдавна 
липсващите осветител-
ни тела.

Реализирането на ес-
такадата на Лъвов мост 
ще доведе до няколко поло-
жителни ефекта – еколо-
гичен и икономичен транс-
порт от гледна точка на 
спестено време и разходи 
за гориво. След пускането 
на участъка преминаване-
то ще става до три мину-
ти. Предстои и цялостен 
ремонт на бул. „Мария Луи-
за” от Лъвов мост до Лар-
гото. Дотам ще стига и 
велоалеята по булеварда. 
Парите за обновление на 
„Мария Луиза” са спестени 
от намаляването на плат-
ната в кръговото кръсто-
вище от 3 на 2. 

Най-голямата структура от откритите археологически находки при строителството е устой 

на римски мост от III в.

Балюстрадата ще бъде почистена

Снимки Денис Бучел
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Елица Илчева

109 училища получават 
финансиране за летни ре-
монти от държавата. Това 
е видно от списъка на кла-
сираните образователни 
институции по национал-
ната програма „Модерниза-
ция на материалната база 
в училище” за обновяване 
на сгради, публикуван на 
страницата на Министер-
ството на образованието и 
науката (МОН). Преди мал-
ко повече от месец ведом-
ството обяви, че 44 млн. лв. 
тръгват към над 549 заве-
дения в рамките на кампа-
нията за ремонти по вече 
споменатата национална 
програма.  Оказва се обаче, 
че в 440 школа пари ще има 
само за нови мебели, обо-
рудване и учебни пособия.

Искат 200,  

дават 13 млн. лв.

Простата сметка по-
казва, че средствата, 
които реално ще получат 
училищата по одобрения 
списък, са далеч по-малко 
от обявените 29 млн. лв. за 
строителство -  или близо 
13 млн. лв. Затова и твърде-
нието на редица директо-
ри на учебни заведения, че 
летните ремонти в образо-
ванието са далеч по-малко, 
отколкото в предишни го-
дини, вероятно има своите 
основания. 

Факт е и друго – че по-
требностите нямат нищо 
общо с възможностите и 
програмата няма да може 
да задоволи изцяло желани-
ята на всички. 

Кандидатите са поис-
кали над 200 млн. лв. Зато-
ва и не всички училища са 
одобрени, а има списък на 
чакащи, които ще вземат, 
ако останат неусвоени 
пари. Въведен е и таван на 
средствата, като най-го-
лямата разпределена сума 
е малко над 300 хил. лв. По 
толкова ще има за едва 8 
сгради. 

Училищата, които ще 
получат финансиране, са 
разпределени в три групи 
– професионални към МОН, 
професионални към Минис-
терство на земеделието 
и храните (МЗХ) и други, 
където влизат помощни, 
социални, сензорни, профи-
лирани и такива по изкуст-
вата. 

В  п ъ р в а т а  г р у п а 
4,2 млн. лв. са за енергийна 
ефективност, близо мили-
он за ремонт на санитарни 
възли, 2,2 млн. лв. са за ре-
конструиране на покриви, а 
800 хил. за ВиК инсталации 

и толкова за обновяване на 
учебни работилници. Обща-
та сума е 8,9 млн. лв.

18 школа за земеделци 
получават 338 хил. лв. за 
енергийна ефективност, 
318 хил. лв. за санитарни 
възли, 714 хил. лв. за покри-

ви, 318 хил. лв. за ВиК и 330 
хил. лв. за работилници, или 
общо 2,05 млн. лв.

В последната група 
също ще се ремонтират 
18 сгради – тук парите за 
енергийна ефективност са 
218 хил. лв., 307 хил. лв. за 

тоалетни, 329 хил. лв. за 
пок риви, 113 хил. лв. за ВиК и 
251 хил. лв. за работилници, 
или общо 1,2 млн. лв. 

Без открита обществе-

на поръчка, за да се влезе 

в срок 

Одобрените училища 
сами ще си избират изпъл-

нителя. В последните дни 
управление Министерски-
ят съвет направи специ-
ални промени в наредбата 
по въпросната програма и 
така освободи училищата 
от задължението да орга-
низират открити проце-

дури по Закона за общест-
вените поръчки. Сега без 
конкурс ще се възлагат и 
строителните дейности, 
надхвърлящи минималните 
прагове, под които не се 
изисква провеждане на об-
ществена поръчка. 

Крайната цел за това е 
ясна – работата да завър-

ши в срок – до 15 септем-
ври. От ведомството по-
сочват, че пристъпили към 
нетрадиционното решение, 
защото направили сметки, 
които ясно показали, че ако 
статуквото се запази, за-
ради дългите технически 
процедури ремонтите са 
щели да започнат не по-ра-
но от октомври. 

Сергей Миланов, главен 
секретар на МОН, посоч-
ва, че ако тръгне откри-
та процедура по Закона за 
обществените поръчки за 
тези 12 млн. лв. за ремонт 
на училищата, тя ще се 
проточи, а може и да не 

приключи до края на годи-
ната. „Затова възприехме 
подхода самите директори 
на училища да могат с обяв-
ление да направят бързо и 
в срок възлагането на об-
ществените поръчки. Така 
ще се избегне нещо много 
срещано напоследък – уче-
ниците тръгват на учили-

ще на 15 септември, а край 
тях строителните и ре-
монтните работи продъл-
жават“, обяснява Миланов. 

Бързата процедура за 
избор на изпълнител засега 
обаче не важи за огромния 
брой общински заведения, 
предупреждават от МОН. 
Тя е само за държавните 
училища, защото тази 
година Националната про-
грама за модернизация в 
частта си за ремонтите 
включва само тях. Ако из-
ползват други средства, 
общините трябва да про-
веждат търгове за ре-
монти по ЗОП. Так те ще 
могат да осъществят до-
бър контрол върху начина, 
по който се изразходват 
парите им. Към момента 
бързи ремонти в рамките 
на лятната ваканция ще 
могат да се случат само 
в държавните училища. Те 
първоначално ще получат 
80% от сумата, а остана-
лите 20 – след края на об-
новяването. 

Опоненти на решение-
то за директно възлагане 
твърдят, че гоненето на 
сроковете ще върви ус-
поредно със занижен кон-
трол, а и ще се създадат 
идеали условия за избор на 
„наши“ фирми, от което 
ще следват и злоупотреби 
с парите. 

По 10 проекта, одобрени  

в София и Пловдив 

От публикувания спи-
сък с одобрени за финанси-
ране ремонти се вижда, че 
най-много – по 10 държав-
ни училища, ще се обновя-
ват в София и Пловдив. В 
столицата по-сериозни са 
средствата в гимназия-
та за дизайнери - НПГПТО  
„М. В. Ломоносов“, която 
ще усвои 170 хил. лв. за об-
новяване на работилници 
и ВиК инсталация.  ПГМЕ 

„Никола Й. Вапцаров” ще 
получи 120 хил. лв. за ВиК. 
Професионалната гимна-
зия по транспорт „Макга-
хан“, която ще осъщест-
вява мерки по енергийна 
ефективност, ще разпо-
лага с 200 хил. лв. 

Друго транспортно 
училище - професионал-
ната гимназия „Хенри 
Форд”, също е заявило, че 

Столичната община също предвижда да ремонтира 
общо 44 училища и детски градини през лятото, като 
за целта е заделила малко над 6 млн. лв. По думите на 
заместник-кмета по строителството и инвестиции-
те Ирина Савина 18 обекта ще бъдат конструктивно 

укрепени с 2 млн. лв., а други 26 ще бъдат включени 
по програма за енергийна ефективност, финансирана 
със средства от Международния фонд „Козлодуй". Ре-
монтите в 37 от училищата и градините започнаха 
на 1 юли и трябва да приключат с края на ваканцията.

Интересен е проектът на Музикалното училище „Любомир 

Пипков“, което със 150 000 лв. от държавата ще направи 

префасониране на стария си корпус

Дограмата на Професионалната гимназия по машиностроене 

не е подменяна от създаването на училището през 1978 г.

От обещани 29 млн. лв. в одобрения списък на МОН          
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се нуждае от 200 хил. лв. 
за ремонт през това лято. 
Най-вече за общежитието, 
което е затворено от ХЕИ 
заради проблеми със сани-
тарните възли. Пари тряб-
ват и за работилницата. 
Гимназията обаче засега 
получава от просветно-
то министерство само 
83 хил. лв.

Интересен е проек-
тът на музикалното учи-
лище „Любомир Пипков“, 
което със 150 000 лв. от 
държавата ще направи 
префасониране на стария 
си корпус. Любопитното 
е, че там е живял и Тодор 
Живков. Като допълнител-
на екстра са одобрени 
пари за тоалетните, ще 
се боядисат стените и ще 
се изцикли паркетът.

В Пловдив за финан-
сиране са кандидатства-
ли 23 държавни училища. 
Средства по Национална-
та програма ще има за 10. 
Професионалната гимна-
зия по машиностроене ще 
получи 290 хил. лв. за енер-
гийна ефективност, елек-
тротехникумът – почти 
същата сума. Дограмата 
в Професионалната гимна-
зия по машиностроене не е 
подменяна от създаването 
му през 1978 г. Освен това 
с пари от държавата учи-
лището ще закупи оборуд-
ване за кабинети, както 
и - ако останат средства 
- машини за практическо 
обучение. Министерство-
то отпуска за санирането 
на училището около 200 
хил. лв., а за закупуване на 
оборудване – останалите. 

Тази година ръководство-
то е поискало да поднови и 
санитарните възли в адми-
нистративната сграда на 
учебното заведение, но не 
са били осигурени финанси. 
Над 300 хил. лв. получава за 
саниране и ремонти на са-
нитарните възли гимнази-
ята по селско стопанство 
в Първомай. 

Националната 
художествена гим-
назия „Цанко Лавре-
нов” също ще обно-
вява санитарните 
възли и ще подменя 
ВиК мрежата, но с 
по-скромни сред-
ства.  Ремонтни 
дейности ще има 
също и във Френс-
ката гимназия, Ма-
тематическата и 
Езикова гимназия 
„Пловдив”.

Къде, какво,  

за колко

МОН отпуска близо 112 
хил. лв. за ремонт на дър-
жавните училища в Шу-
менско. Те са предвидени за 
работилница в Професио-
налната гимназия по ико-
номика, за изграждане на 
санитарни възли и ремонт 
на прилежащата инфра-
структура в три училища в 
областния град. С част от 
парите - 46 234 лв., ще бъде 
реконструиран покривът 
на сградата на помощно-
то училище „Васил Друмев”. 
Нов облик ще има и защи-
теното училище в Тишеви-
ца. Полуинтернатните гру-
пи ще бъдат преместени в 

базата на закрита детска 
градина в съседно село, къ-
дето ще се направят две 
занимални и една игротека.

Общо 117 848 лв. ще 
вземе строителното „Арх. 
Йордан Миланов” в Перник 
и „Никола. Й. Вапцаров” в 
Радомир, като парите са 
предназначени за обновя-

ване на техническото обо-
рудване в кабинетите. 

В много от градовете 
дейностите по обновяване 
още не са започнали, но пък 
всички имат краен срок... 
31 август. 

Ремонти след потопа

Докато за планови-
те ремонти може да има 
доволни и недоволни, то 
за пострадалите от по-
топа школа във Варна и 
Добрич няма неразбиране 
– трябва да получат пари. 
За тези в морския град 
са нужни около 355 000 
лв. и още 120 000 лв. - за 
Добрич. Общата бройка 

на пострадалите 
сгради е 7. Това бе 
изчислено веднага 
след бедствието 
от 19 юни. Парите 
по предложение на 
министъра в ос-
тавка Анелия Кли-
сарова трябва да 
бъдат осигурени 

от бюджета по линията 
на програмите за реформи 
в образованието.

Извършването на ре-
монтите е задължително, 
тъй като има риск пробле-
мите по зданията да се 
задълбочат с течение на 
времето и през септември 
децата да не могат да за-
почнат нормално учебната 
година.

Община Варна ще пое-

ме разходите за възстано-
вяването на най-постра-
далата от наводненията 
детска градина в „Аспару-
хово”. Там кухнята и перал-
ното помещение са напъл-
но унищожени от водата. 

Наводненията са при-
чинили сериозни щети и в 
детския лагер в Кранево 
и управата на лагера ще 
кандидатства пред фонда 
за бедствия и аварии.

70% плачат  

за обновяване.

Анализ на образова-
телното министерство, 
направен тази пролет, 
показва, че в цялата учи-
лищна мрежа най-зле са 
сградите на държавните 
заведения. Те са около 
400 и въпреки че пари за 
ремонти са отпускани 
всяка година (от 2005 до 
2012 г.), са оправени едва 
1/3 от класните стаи. А 
ново оборудване са полу-
чили само 35% от тях.

Почти никъде не са на-
правени енергийно санира-
не и паспортизация, какво-
то законово изискване има 
към държавния фонд. Едва  
27 на сто от зданията са 
с достъпна архитектурна 
среда.

Т.е. строителството 
предстои...

В последните си дни като министър на спорта Мариана Георгиева огледа ре-
монта на Спортното училище „Георги Бенковски“ в Плевен. Той е стартирал през 
април тази година и затова вече е пред финал. Сградата е неузнаваема - топло- и 
хидроизолирана. Санирана е фасадата, подменена е вътрешната и външната до-
грама. Стаите от етажа на общежитието са с нови подови настилки, направен 
е ремонт на санитарните възли, боядисано е. Сменени са осветителните тела.

Поръчката бе за спортните училища в Плевен и Пловдив. Общата сума за две-
те сгради бе в размер на почти 3 млн. лв. Само в обновяването на плевенското 
училище са инвестирани малко над 1 млн. лв. 

Такъв капитален ремонт на сградата не е извършван от 1976 г., заяви по 
време на министерската визита директорът му Петър Георгиев. Училището е 
спечелило и проекти към просветното министерство, чрез които предстои да 
бъдат подменени подовите настилки и в класните стаи, както и да се закупи 
ново обзавеждане. Очакванията са всичко това да се осъществи до началото 
на новата учебна година.

Строителство предстои и в новопридобита сграда от Медицинския универ-
ситет в Плевен. На предпоследното си заседание Министерският съвет взе 
решение, с което прехвърли имот частна държавна собственост на висшето 
учебно заведение. Той е със застроена площ от 300,74 кв. м и се намира на бул. 
„Хр. Ботев” №74 в Плевен.

Планира се след извършване на необходимите ремонтни дейности, той да 
започне да функционира от началото на 2015 г. Академичното ръководство на 
МУ – Плевен, ще обособи в сградата изнесен учебно-административен център за 
чуждестранните студенти. Постепенно той ще бъде трансформиран в Деканат 
за чуждестранни студенти към МУ.

Целта на ръководството е не само да затвърди, но и да увеличи броя на при-
еманите студенти за обучение в англоезичен курс както по медицина, така и по 
специалностите в другите два факултета на университета.

Строителният техникум в Перник години наред и стая по 

стая обновява кабинети със собствени средства, а сега 

получава рамо и от държавата

        засега са планирани ремонти за 13 млн. лв., но има и листа на чакащи  
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Мария Давчева, БАН

Съвременните тър-
говските центрове, реа-
лизирани през последното 
десетилетие в България, 
предизвикаха тревожна 
чувствителност и проти-
воречиви мнения по въпроса 
за своята значимост, целе-
съобразност и социокултур-
но значение. Едновременно 
продукти и отпечатък на 
новите потребности на 
днешното консуматорско 
общество, те се превърна-
ха във водещ архитектурен, 
социален и икономически ка-
зус на нашето съвремие.

Типичната забързаност 
днес във всички жизнени 
процеси определя както 
динамично развитие, така 
и подчертан недостиг на 
време, което диктува жела-
нието на повечето потре-
бители да търсят всички 
услуги под един покрив. Това 
невинаги е повод за проблем, 
но винаги има риск от несъв-
местимост и незрелост в 
решенията, особено когато 
липсват опит и традиции, 
какъвто е случаят с първите 
големи търговски структу-
ри в България (както в про-
ектирането, така и в реали-
зирането и развитието).

Дефиниране на понятието 

По дефиниция, прилагана 
от ICSC2 (Internatinal Council 
of Shopping Cen ters), „търгов-
ски център в Европа е група 
от търговски помещения в 
една или повече сгради, кои-
то са планирани, развити и 
управлявани като един имот 
с един собственик, имат 
минимум 5000 кв. м брутна 
отдаваема площ (БОП) и 
собствен паркинг”. Той е не 
само важна част от струк-
турата на града, но и соци-
ално средище, знакова сгра-
да, културен отпечатък на 
конкретен исторически пе-
риод, интеграл в сложното 
уравнение, в което участ-
ват не само преките съз-
датели и потребители, но и 
гости, туристи и минувачи. 
Развитието на търговска-
та сграда в България в пе-
риода 1990 – 2013 г. може да 
бъде разделено на етапите, 
показани на фиг. 1:

Децентрализацията на 
търговията и на повечето 
обслужващи функции доведе 

до намаляване и дисперсно 
разпръсване на съответни-
те сгради и пространства, 
които ги поемат. Това може 
да бъде посочено като един 
от най-характерните про-
цеси в България след иконо-
мическите и политическите 
промени след 1989 г.

Showroom сградите и 
пространства маркират 
следващ период в развитие-
то на търговията и про-
изводството в България в 
периода 1995 – 2000 г. Част-
ните производители и вно-
сители на автомобили, кера-
мика, мебели и др. създават 
търговско-презентативни 
пространства за своите 
продукти. Типичното за 
този вид здания е, че са мал-
ки по обем и площ (200 – 1000 
кв. м), но с подчертано жела-
ние за интересна и луксозна 
визия. Това поставя в лабо-
раторни условия архитекту-
рата на търговските сгради 
и резултатите в повечето 
случаи са положителни.

Прилагането на чужди 

модели след 2000 г. стар-
тира присъствието на 
международни търговски 
брандове и това измества 
акцента от архитектурни 
разработки към адаптиране 
на нов продукт. Промяната 
не би могла да даде градив-
ни резултати по отношение 
на естетика и локална об-
вързаност, но това е важен 
период в развитието на зда-
нията като обслужване, ко-
муникационно-информацион-
но решение и първи стъпки 
към нов стандарт в сфера-
та на услугите.

Първите търговски 

центрове в България са ре-
ализирани през 2006 г. След-
ващите 5 години са насите-
ни с много на брой проекти 
в цялата страна. Могат да 
бъдат отбелязани няколко 
повторяеми фактора, кои-
то са част от неуспеха във 
възходящото развитие на 
модела в този период. По-
вечето центрове (за крат-
кост наричани молове) са 
позиционирани в централ-
ната градска част, което 
води до преуплътняване на 
предвидения парцел, висока 
себестойност на съоръже-
нието, проблеми с комуника-
ции и ползване и в повечето 
случаи трудно вписване в 
заобикалящата среда. Към 
този факт можем да при-

бавим липсата на опит и 
време, придружени от бум 
в реализирането на молове. 
Това неминуемо доведе до 
шаблонно използване на една 
и съща композиционна схема, 
а именно покрити атриумно-
галерийни пространства и 
аналогични решения както 
в интериорите, така и в ек-
стериорите (фиг. 2).

Новото поколение е 
вече факт. Като резултат 
на вътрешните и външните 
преструктурирания на по-
литика, икономика, между-
народни взаимоотношения, 
информация и комуникации, 
мода, култура, експеримен-
ти и не на последно място 
развитие на социалната 
среда всъщност архите-
ктурният образ и материал-
ният еквивалент на търгов-
ската дейност претърпяха 
пълна метаморфоза, а за ня-
кои търговски сгради може 
да бъде отбелязан генезис 
в рамките на българската 
действителност. Нови мо-
дели, които вече започнаха 
своето развитие, са retail 
park, open air, life style center, 
мегакомплексите с кули не-
бостъргачи с РЗП над 80 000 
кв. м. Новите молове (след 
2011 г.) потърсиха „площа-
да“ и „старата търговска 
улица“ във функционалното 
си решение.

Присъствието на мно-
го зеленина, вода и въздух 
е част от концепциите за 
зелена и различна архитек-
тура. Това е заложено и вече 
получи положителни отзиви 
от широката обществе-
ност в последните два тър-
говски центъра (Paradise 
Сenter и Bulgaria Мall в Со-
фия) и на най-големия до мо-
мента за България (Ring Мall, 
София).

Използването на нова 
композиционна схема в инте-
риора (общ атриум в Bulgaria 
Мall), отварянето на тър-
говските пасажи (буквал-
но под открито небе в Тhe 
Strand – Бургас, или насочва-
не на големите витрини към 
околната природа в Paradise 
Сenter) и интерактивните 
екстериори белязаха нача-
лото на търговски центро-
ве от ново поколение у нас. 
Надживяването на общо-
приетата и общоприлагана 
композиционна схема прави 

тези примери едновременно 
новатори и маркер в раз-
витието на модела, но съ-
щевременно са рефрен от-
преди 60 години. „Бащата“ 
на съвременния търговски 
център – арх. Виктор Груен, 
създава първите молове в 
следвоенна и индустриали-
зирана Америка, тръгвайки 
от „мултифункционалния 
център, обслужващ пери-
ферния град“, но залагайки 
на визия, носеща посланието 
на „стара романтична евро-
пейска търговска улица”.

Елементи на съвременния 

търговски център

Същността на всеки 
търговски център може да 
бъде представена в основ-
ните градивни елементи 
(фиг. 3).

Търговски единици

Основният градивен 
елемент във всеки център е 
самата търговска единица. 
Всички те са ситуирани око-
ло общо пространство и са 
обвързани в единна циркула-
ционна система, разгърната 
в хоризонтална плоскост (по 
етажите) и пресечена от 
вертикалните комуникации. 
Според обема си тези гра-
дивни търговски единици са:

– малки търговски обек-
ти (бутици и острови) с ква-
дратура от 25 до 50 кв. м; 

– средни търговски 
обекти (магазини) с квадра-
тура от 100 до 300 кв. м;

– средно големи търгов-
ски обекти – с квадратура 
от 300 до 1000 кв. м;

– големи търговски обек-
ти (анкери) – с квадратура 
от 1000 до 3000 кв. м;

– специални търговски 
обекти – супермаркети, 
фууд корнер, боулинг, киноза-
ли, салони за красота, фит-
нес, СПА центрове, ледени 
пързалки, аквариуми и т.н.

Обществено достъпни 
пространства са всички 
галерии, атриуми, пасажи, 
коридори и фоайета в една 
сграда. Галериите, коридо-
рите и пасажите, които 
оформят гръбнака за орга-
низирането на търговски-
те структури, обикновено 
са линейни пространства 
(желателно поне 8 – 12 м 
ширина, за да осигурят до-
бра видимост към търгов-

ските витрини). Атриумът 
е сърцето на всяка подобна 
сграда от самото начало на 
съществуване на тази ар-
хитектурна форма до днес. 
Той обикновено е акцент, 
вертикален композиционен 
елемент и пространството, 
кодирало индивидуалността 
на зданието. Често атриум-
ните пространства са кон-
центричен умален контур на 
очертанията на прилежащия 
парцел.

Административната 
част във всеки голям тър-
говски център е компонент, 

който има своята автоном-
ност, ненарушаваща цирку-
лацията в търговската зона 
и същевременно обвързана с 
подходи, паркинг и комуника-
ции. Обикновено архитек-
турното решение на тази 
част е в самостоятелен 
обем, с отделен вход, но общ 
паркинг.

Комуникациите и об-
служващите площи са една 
голяма част от територия-
та на всеки търговски цен-
тър, които не носят чисти 
приходи и не са атрактив-
ни от естетическа гледна 
точка. Това са евакуацион-
ните коридори и стълбища, 
асансьорите, складовете, 
дебаркадерите, санитар-
но-битовите помещения за 
персонала, тоалетните за 
посетители, помещенията 
за съхранение на почист-
ващите машини, депата за 
отпадъци и т.н.

Паркингите са сложна 

система с голямо значение 

за доброто

функциониране на всяка 
обществена сграда, не само 
на търговските центрове. 
Според местоположението 
си в комплекса паркингите 
са:

– Подземни – изцяло под 
нивото на прилежащия тро-
тоар. Решени са с изкуст-
вено осветление и принуди-
телна вентилация.

– Наземни – в непосред-
ствена близост до сграда-
та, на нивото на основните 
й входове. Те са над нивото 
на прилежащия терен. Обик-
новено са част от етажа на 
самата сграда и осигуряват 
по-равномерно разпределе-
ние на паркоместата и по-
къса връзка с отделните 
търговски зони.

Комбинираните паркинги 
са най-често използваните 
при решаването на послед-

ните търговски центрове. В 
тях най-добре е прецизирано 
разпределението на парко-
места, т.е. посетители и 
зоните, към които са насо-
чени. Това от своя страна 
прави паркингите по-ком-
пактни и регулира тяхната 
висока себестойност като 
съоръжения.

В заключение ще отбе-
лежа, че началото на XXI в. 
архитектурните обстоя-
телства (не само свързани 
с развитието на съвре-
менните търговски цен-
трове) бяха подложени на 

изпитание в процес, чиято 
интензивност може да бъде 
сравнявана само с европе-
изирането на страната ни 
след Освобождението. В 
ежедневната конфронта-
ция с различните ценности 
на новия стил на живот ко-
легията ни бе поставена в 
условия „да произвежда но-
вата архитектура”, без да 
има време за осмисляне на 
социалните явления, архи-
тектурното наследство и 
чуждия опит. За финал ще 
използвам думите на проф. 
д-р арх. Константин Боя-
джиев (5):

„Способността да се 
възприеме „другото” като 
част от „своето”, съзна-
нието, че безпрецедент-
ният сблъсък на култури в 
сегашната „гранична ситу-
ация” съдържа продуктивно 
„ново начало” и възможност 
за иновации, ни дават осно-
вание да очакваме новата 
еманципация на българската 
архитектура.”
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Цвета Жекова, 
ВСУ „Черноризец Храбър“

Главната задача на съ-
временния интермодален 
пътнически транспорт е да 
намали зависимостта от 
личните автомобили като 
основен начин на придвиж-
ване и да увеличи използ-
ването на обществения 
превоз. Една от насоките 
за развитие в тази посока 
е обединяването и свързва-
нето на различните видове 
транспортни услуги в един-
ни комплекси. Тази концепция 
следва да бъде приложена 
както при изграждането на 
нови, така и при реконструи-
рането на съществуващите 
сгради. Способността да се 
свържат различните видове 
транспорт, да се обединят 
потоците на транспорт-
ната инфраструктура и на 
пътниците в една комплекс-
на структура е от решава-
що значение за създаването 
на устойчива градска среда. 
Към момента обслужването 
на граждани е децентрали-
зирано и оказва значителни 
затруднения особено при 
смяната на един вид транс-
порт с друг. 

Приемните сгради все 
още се разглеждат строго 
специализирано според раз-
личните видове транспорт 
(жп гара, автогара и т.н.). 
Търсят се подходящи ком-
бинации между различните 
типове, но само на мест-
но ниво, без обвързаност 
с една обща национална 
стратегия. Планирането и 
проектирането на подобни 
транспортни комплекси се 
нуждае от конкретни прак-
тически приложими норма-
тиви, каквито са нормите. 
Към момента точно такива 
липсват, а тези, които се 
използват, не са актуали-
зирани десетки години и не 
следва да бъдат прилагани.

Интермодалният пътни-
чески транспорт обхваща 
повече от един вид превози. 
Някои винаги са били такива, 
като например летищните 
комплекси, които предоста-
вят допълнителни услуги, 
като паркиране на лични 
автомобили, добри връзки 
с железопътен и автобу-
сен транспорт за околните 
градове и селища. Общест-
веният обикновено обслуж-
ва железопътните гари и 
метростанциите и често 
достига до местната аеро-
гара. Устойчивата градска 
транспортна система е 
приоритет на българската 
транспортна политика. Па-
зарният й дял обаче посте-
пенно намалява, тъй като 
притежаването на лични 
превозни средства нарас-
тва, придружено със за-
дръствания на движението 
и замърсяване на въздуха (1).

Процесите на урба-
низация водят до растеж 
на градските пътувания 
в по-големите агломера-
ции и причиняват сериозни 
проблеми на населените 
територии, като например 

повишена употреба на авто-
мобили, намалено търсене 
на градски транспорт и по-
нисък стандарт на предос-
тавени транспортни услуги, 
повишени нужди от държав-
ни или общински субсидии, 
задръствания и екологично 
замърсяване – най-често 
прахово, шумово и газово (1).

Икономическите, еко-
логичните и социално-кул-
турните изисквания са 
взаимосвързани и устойчи-
во развитие може да се по-
стигне само чрез равнове-
сие между тях. Развитието 
на съвременни пътнически 
комплекси може да се реа-
лизира само ако проектите 
за обществен транспорт 
предлагат бързи, сигурни 
и комфортни обществени 
транспортни услуги и ако 
са подкрепени от една ця-
лостна мрежа, предлагаща 
обществени маршрути от 
врата до врата (1).

Национално планиране

За да се осигури прос-
транствена свързаност 
между отделните регио-
ни, е необходимо прецизно 
планиране на развитието 
на транспортната инфра-
структура. Според концеп-
цията за териториално-
урбанистична структура 
територията на България 
се развива като йерархична 
система от градове цен-
трове, простиращи влия-
нието си върху различни 
по големина териториални 
ареали. На фиг. 1 са пока-
зани основни и второсте-
пенни урбанизационни оси 
на развитие, организирани 
по транспортните направ-
ления на коридорите от 
трансевропейската мрежа 
и на такива от европейско 
и национално значение; те-
риториалната структура 
на трите основни типа те-
ритории – природни неурба-
низирани, периферни (слабо 
урбанизирани) и централни 
(силно урбанизирани).

Те се формират по на-
правленията на коридори-
те от Трансевропейската 
транспортна мрежа и на 
други от европейско и нацио-
нално значение. Осигуряват 
връзките между урбанис-
тичните центрове в нацио-
налната територия, както и 
връзките им с другите евро-
пейски центрове (2).

Така формираната йе-

рархична система от градо-
ве центрове предразполага 
организирането на транс-
портното обслужване по 
сходна система с регио-
нални транспортни хъбо-
ве в градовете от първо и 
второ ниво. Към настоящия 
момент такива са градове-
те София, Пловдив, Варна и 
Бургас, но с оглед по-равно-
мерното насищане на те-
риторията с центрове от 
тази категория към тях е 
необходимо да се включат и 
Стара Загора, Русе, Плевен, 
Видин, Благоевград, Горна 
Оряховица. 

Изборът се основава 
както на ресурсния им по-
тенциал, така и на тяхното 
място в териториално-ур-
банистичния и транспорт-
ния модел на страната. 
На фиг. 2 е демонстрирано 
предложението за създаване 
на национална интермодал-
на мрежа в България.

Като се има предвид ре-
сурсната обезпеченост на 
посочените градове, се оч-
ертават три основни типа 
комплекси, които могат и 
следва да бъдат реализира-
ни: 

– Първият комбинира 
всички видове транспорт 
– въздушен, железопътен, 
автомобилен, воден и вът-
решноградски. Подходящи 
градове за изграждане на 
този тип комплекси са Вар-
на, Бургас, Русе и Видин (2).

– Вторият тип комби-
нира въздушен, железопъ-
тен, автомобилен и вът-
решноградски транспорт. 
Градовете, където има 
предпоставки за тяхното 
строителство, са София, 
Пловдив, Стара Загора и 
Горна Оряховица. 

– Третият тип комби-
нира железопътен, автомо-
билен и вътрешноградски 
транспорт, подходящ е за 
Плевен и Благоевград.

Комплекси с пълен об-
хват на обслужване (комби-
нация от въздушен, железо-

пътен, автомобилен и воден 
транспорт) са на практика 
трудноизпълними, тъй като 
градовете не разполагат 
с необходимите ресурси 
за това. Например София 
като център с европейско 
значение не разполага с 
природен ресурс, който да 
обезпечи развитието на во-
дния транспорт. Но затова 
пък има най-добре развит 
вътрешноградски, между-
селищен и международен 
транспорт, които могат да 
бъдат обединени в подобен 
терминал. Изключение пра-
вят Варна, Русе и Бургас, 
които имат предпоставки 
за развитие на всички ви-
дове градски и извънградски 
транспорт. 

Регионално планиране

Ако националното пла-
ниране следва да определи 
регионите, в които ще се 
изграждат пътнически ком-
плекси с национално значе-
ние и тяхната свързаност, 
то регионалното планиране 
трябва да установи подходя-
щото ситуиране на обекта и 
неговия обхват на действие.

Факторите, които оказ-
ват най-силно влияние при 
ситуирането на интермо-
далните пътнически ком-
плекси, са: 

– транспортна достъп-
ност на отделните селища 
от ареала;

– наличие на изградени 
пътнически транспортни 
сгради;

– изградени транспорт-
ни връзки между тях;

– съществуваща инфра-
структура на вътрешно-
градския обществен транс-
порт; всички видове без 
въздушен транспорт;

– приложимите сега и в 
бъдеще транспортни техно-
логии – електромобили, ам-
фибии, въжени линии и т.н.; 

– предвижданията на 
общите устройствени пла-
нове на общините;

– възможности за разра-
стване на територията на 
комплекса в перспектива.

На фиг. 3 е показано 
предложение за свързването 
на четири вида транспорт в 
един интермодален комплекс 
във Варна, обслужващ Севе-
роизточна България. 

Концентрирането на 
сградите на железопът-
ния, автомобилния и водния 
транспорт на едно място и 
създаването на пряка връз-
ка до тях с въздушния би на-
правило Варна първия град 
в страната, обединяващ 
четири вида едновременно. 

Предложено е изграждане 
на нова жп линия (Белослав 
– летище Варна – жп гара), 
която да осигури бързо и 
лесно придвиждане на път-
ниците от аерогарата до 
града.

Устройственото планиране 

на интермодалните 
пътнически комплекси уреж-
да застрояването на целия 
урбанизиран район, а не на 
конкретния имот, където 

ще се разположат. В из-
готвянето на този устрой-
ствен план следва да бъдат 
отчетени всички видове 
инфраструктурни мрежи, 
вътрешноградският тра-
фик, пешеходният достъп на 
пътниците, функционалното 
предназначение на сгради-
те, наличието на култур-
но-исторически паметници, 
съществуващите озеленени 
площи, наличието на при-
родни забележителности, 
климатичните особености 
на района, природните ре-
сурси, нуждите и желанията 
на гражданите. Икономиче-
ските, екологичните и соци-
ално-културните изисква-
ния са взаимно преплетени 
и устойчиво развитие може 
да се постигне само чрез 
равновесие между тях.

Най-важната задача 
на градоустройственото 
решение е да осигури без-
препятствен автомобилен 
и пешеходен достъп до ком-
плекса, както и паркиране на 
личните превозни средства. 
За да се избегне пресичане-
то на различните видове 
транспортни и пешеходни 
потоци, интермодалните 
пътнически комплекси се 
проектират като вертикал-
но и хоризонтално свързани 
структури.

Заключение

Развитието на транс-
портните технологии води 
до естествена еволюция 
и на транспортните сгра-
ди. През десетилетията 
самостоятелните сгради 
на летищата, железопът-
ните, морските и автобус-
ните гари се превръщат 
в хибридни транспортни 
комплекси. Историята на 
градоустройството показ-
ва, че пътническите гари 
трябва да предлагат въз-
можности за икономическо 
и социално развитие, за да 

достигнат по-зряла форма. 
В нашето съвремие така-
ва форма е интермодални-
ят транспортен комплекс. 
След дългогодишен упадък 
на пространствата на зда-
нията те имат нужда от ур-
банистично преосмисляне на 
тяхната роля за градската 
устойчивост и виталност.

Ползите от развитието 
на транспортните комплек-
си могат да бъдат обобще-
ни в следните направления: 

– Обединяването в ин-

термодални пътнически 
комплекси на различните ви-
дове транспорт ще доведе 
до концентриране на специ-
фичните пътнически услуги 
върху по-малка територия.

– Интегрирането на 
международния и междусе-
лищния пътнически транс-
порт с комуникационно-
транспортната система 
на градовете ще облекчи 
вътрешноградския трафик.

–  Привлекателните 
транспортни комплекси ще 
намалят нуждата от из-
ползването на неустойчи-
вия личен транспорт и ще 
осигурят по-висока степен 
на безопасност и сигурност 
на пътниците.

– Богатството на до-
пълнителни обществено 
обслужващи дейности и ком-
фортът в тези комплекси ги 
превръща във важни среди-
ща на социалния и културния 
живот на града.

– Модерните пътниче-
ски терминали ще улеснят 
интегрирането на българ-
ската транспортна систе-
ма в европейската и ще оси-
гурят добра бизнес среда за 
новите инвестиции.
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Ежегодна галавечер по повод професионалния празник на строителния бранш, на която членовете на 
Камарата на строителите в България, представители на държавната администрация, деловите и поли-
тическите среди, партньори и приятели на сектора ще имат шанса да празнуват заедно и да създадат 
полезни контакти. Ще бъдат връчени и ежегодните награди на Камарата на строителите за най-добра 
строителна практика през годината – „Топ 50“.

Основен партньор
 лого на компанията на гърба на сцената на събитието
 2 безплатни куверта – покани за събитието
 реклама във в. „Строител“ – 1 страница

Цена на пакет: 3000 лв. (без ДДС)

Партньор
 лого на компанията на гърба на 

сцената на събитието
 1 безплатен куверт – покана за 

събитието
Цена на пакет: 1500 лв. (без ДДС)

Вашата компания ще бъде представена пред най-точната аудитория – министри, потенциални бизнес партньори, медии.
Вашите бранд, продукти и услуги ще бъдат промотирани.

Ще предоставим възможности за разширяване на Вашите бизнес контакти.

През 2014 г. вестник „Строител“ ще бъде медиен партньор и съорганизатор на 
традиционните ежегодни форуми на строителния бранш, които ще съберат на едно място 

ключови фигури от държавните институции, общинските администрации и бизнеса.

26 октомври 2014 г.

ПАРТНЬОРСКИ ПАКЕТИ

Генерален партньор
 лого на компанията на гърба на сцената на събитието
 3-минутен рекламен клип на компанията, излъчван периодично 

    на големите екрани в балната зала в хода на вечерта
 рекламни банери пред балната зала
 3 безплатни куверта – покани за събитието
 реклама във в. „Строител“ – 2 страници

Цена на пакет: 5000 лв. (без ДДС)

22 октомври 2014 г.*
Четвъртият национален дискусионен форум цели да срещне представители на държавните инсти-

туции, общинските власти и бизнеса с цел създаване на градивен диалог по проблемите на бранша, 
перспективите и възможностите през 2015 година и през новия програмен период, както и очакваните 
трудности и проблеми, преодоляването на които може да се търси с обединени усилия.

Генерален партньор:
лого на компанията на гърба на сцената на събитието;
изложбен щанд пред заседателната зала;
влагане на рекламни материали в информационните пакети;
3 безплатни пропуска за събитието;
30% отстъпка от таксата за всеки следващ участник;
реклама във в. „Строител” – 2 страници;
работна вечеря за двама представители на компанията.

Цена на пакет: 5000 лв. без ДДС

Основен партньор:
лого на компанията на гърба на сцената на събитието;
влагане на рекламни материали в информационните 

пакети;
2 безплатни пропуска за събитието;
20% отстъпка от таксата за всеки следващ участник
реклама във в. „Строител” – 1 страница

Цена на пакет: 3000 лв. без ДДС

Партньор:
лого на компанията на гърба на 

сцената на събитието.
Цена на пакет: 1500 лв. без ДДС

Научнопрактическа конференция
„Предизвикателства при изграждането и експлоатацията на ПСОВ“

25 ноември  2014 г.

Партньор
лого на компанията на гърба на 

сцената на събитието
реклама във в. „Строител“ – 1/2 

страница
лого на компанията на корицата 

на сп. „Булаква“
1 безплатен пропуск

Цена на пакет: 1500 лв. (без ДДС)

При партньорско участие в 3-те форума

При участие в 2 форума
50%

25% отстъпка

Камарата на строителите в България и Българската асоциация по водите за четвърта поредна година организират конференция, на 
която да бъдат публично дефинирани и дискутирани най-належащите въпроси в областта на пречистването на отпадъчните води на 
населените места - новите технологии и практики у нас и в чужбина; качеството на предлаганите за финансиране проекти и критериите 
за тяхната оценка; ролята на отговорните фактори – съответните парламентарни комисии, централната администрация, общините, 
ВиК дружествата и неправителствените браншови организации, за ускоряване на процесите, свързани с развитието на ВиК сектора, и др. 

Основен партньор
лого на компанията на гърба на сцената на събитието
влагане на рекламни материали в информационния пакет 

на всеки участник
2 безплатни пропуска за събитието
20% отстъпка от таксата за всеки следващ участник
реклама във в. „Строител“ – 1/2 страница
реклама в сп. „Булаква“ – 1/2 страница

Цена на пакет: 3000 лв. (без ДДС)

Генерален партньор
лого на компанията на гърба на сцената на събитието
презентация на компанията партньор – до 20 мин
изложбен щанд пред заседателната зала
влагане на рекламни материали в информационните пакети
3 безплатни пропуска за събитието
30% отстъпка от таксата за всеки 

   следващ участник
реклама във в. „Строител“ – 1 страница
реклама в сп. „Булаква“ – 1 страница

Цена на пакет: 5000 лв. (без ДДС)

*Датата на провеждане може да бъде променена

Офертата важи за договори, 
сключени до 15 септември 2014 г.

За контакти: 0888 55 39 50
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В началото на разговора 
с доц. д-р инж. Чавдар Колев 
дискутираме качеството на 
специалистите, които под-
готвя Висшето транспортно 
училище. Завършващите този 
технически ВУЗ лесно намират 
приложение на знанията и уме-
нията си в различните фирми 
при изграждане на жп инфра-
структурата и в пътния бранш, 
в метрото и при направата на 
трамвайните трасета. 

„От една страна, са наши-
те изисквания студентите да 
учат много, да се подготвят 
теоретично и практически, за 
да бъдат полезни след това и 
на себе си, и на компаниите, 
които ги наемат на работа. 
От друга - икономическите 
условия, осезаемата демо-
графска криза изискват ние да 
се стремим към по-интензив-
на подготовка. И това става 
чрез редуциране на часовете. 
Търсенето на оптимизация при 
подготовката на студентите 
е сложен процес и с него тряб-
ва да се съобразяваме”, обясня-
ва доц. Колев.

В днешното време не при-
емат само с дипломата от съ-
ответния ВУЗ, а мениджърите 
искат непрекъснато развитие 
съобразно напредъка на съот-
ветната специалност. 

Учене през целия професио-

нален път

„Изискванията за работа се 
променят. Едно е да си адми-
нистратор, друго е да работиш 
в производствена фирма, съв-
сем различно е да те наемат 
в някоя високотехнологична 
компания. За работа в чужбина 
прибавяме и различията в кул-
турата… Критериите се раз-
личават и това днес налага чо-
век да бъде обучен да се справя 
с разнообразните професионал-
ни предизвикателства”, кате-
горичен е нашият събеседник.

Задачата е с много неиз-
вестни, това накратко може 
да се каже за инженерното 
образование. Във ВТУ успяват 
да я решат и да намерят от-
говорите. 

Доц. Колев преподава земна 
механика и фундиране, което е 

основополагаща дисциплина 

за строителното инженер-

ство. 

„Най-популярното обясне-
ние на предмета е, че през пър-
вия семестър се изучава защо 
се е наклонила кулата в Пиза, а 
през втория - как да я укрепим 
и дори да я изправим”, споделя 
преподавателят. 

Професионално  казано, 
тази дисциплина изучава вза-
имодействието между кон-
струкцията и земната основа. 
Изчислява се какви слагания и 
деформации биха могли да се 
получат, ако бъде изграден 
обектът. С развитие на тех-
нологиите се разшири обхва-
тът на дисциплината. В нея 
вече влизат и проблемите с 
устойчивостта на откосите 
и естествените склонове, с 
укрепванията на свлачища-
та, в тунелното строител-
ство. Направата и укрепва-
нето на дълбоките изкопи и 
укрепителните конструкции в 
днешно време стават  все по-

разнообразни и по-сложни - ан-
кери, шлицови стени, шпунто-
ви огради и т.н. Класическият 
тип на фундирането е плоски-
ят вид. Развито е дълбокото 
фундиране чрез пилоти, които 
са с диаметър до 1,5 - 2 м в 
дълбочини, за да стигнат до 
скала. 

„Имаме добър пример у нас с 
изграждането на пробни пило-
ти на терена срещу „Пирогов”, 
където германски инвеститор 
имаше сериозни намерения за 
високо строителство, но кри-
зата попречи…Там фундамен-
тите достигнаха до дълбочина 
63 м”, припомня част от своя-
та работа доц. Колев.

През 90-те години на XIX в. 
в Чикаго се строят първите 

небостъргачи. Те са фундира-
ни с т.нар. зидани кладенци с 
дълбочина от 40 - 60 м. С по-
явата и развитието на сто-
манобетона той поема тази 
отговорна функция. Големите 
кули - рекордьори по височина 
в Далечния изток и в Дубай, са 
също така с много дълбоки пи-
лони, от порядъка на 70 - 100 м. 

„Такава сграда с височина 
от 300 до 1000 м е необходимо 
да има задължително дълбоки 
фундаменти. Колкото повече 
се развиват теорията и прак-
тиката при строителството 
на небостъргачите, на висо-
ките конструкции и тежките 
мостове, също толкова е нуж-
но да се подобрява и обучение-
то за фундирането”, убеден е 
ученият. Взаимодействието 
между тези два феномена е 
диалектически обосновано. 

Земната основа няма ясни 

качества и характеристики

и това прави науката за 
нея по-сложна и по-интерес-
на.  В Истанбул, например на 
Златния рог - залива на гра-
ницата между Босфора и Мра-

морно море, който е  с дължи-
на 12,2 км, ширина 92 - 120 м и 
дълбочина 47 м, са построени 
няколко моста, най-известни-
ят от които е Галата. Районът 
става място за построяването 
на християнски храмове. Там се 
намира известната българска 
Желязна църква, а между 1871 
и 1913 г. и седалището на Бъл-
гарската екзархия. В този ра-
йон има тиня до 40 м дълбочина. 
Нашата църква „Св. Стефан” е 
докарана разглобена от Виена 
с кораб. Фундаментите й са 
били дървени пилоти, както 
и на повечето сгради в този 
регион. Под нея били забити 
повече от 300 фундамента от 
кедрово дърво, дълги между 16 
и 26 метра, с диаметър 60 см, 

Инж. Чавдар Колев, председател на Българското дружество по земна механика  
и геотехническо инженерство: 

Георги Иванов

Започна изграждането на 
уникална площадка, която съз-
дава илюзия за разходка в об-
лаците. Идеята за наблюдение 
на старите къщи и река Янтра 
започна с монтиране на сто-
манени греди, които ще носят  
съоръжението във въздуха. 

Проектът „Небесна разходка“ 
се осъществява  в рамките на 
34-тата европейска асамблея 
на студентите по архитекту-
ра, за която в. „Строител“ ви 
разказа в миналия брой. Целта 
е да се направи съоръжение, 
което излиза над линията на 
фасадите на сградите на ул. 
„Стефан Стамболов“ и позво-
лява на хората, които ще за-

станат на него, да имат види-
мост 180 градуса.  То ще бъде 
особено атрактивно и за пра-
венето на снимки и видеоклипо-
ве, които по уникален начин ще 
покажат красотата на приро-
дата и архитектурата на Ве-
лико Търново. Платформата ще 
позволява влизането в нея само 
на един човек в най-предната й 
част и ще бъде обезопасена с 

парапет, висок над 1,2 м. 
Пространството около 

Хуманитарна гимназия, под 
жп пансиона, брегът на река 
Янтра и Боруна са превърна-
ти в ателиета и работилници 
на открито, които променят 
облика на града в позитивен 
аспект и създават зрелищни 
пространства за култура и 
почивка.

Доц. д-р инж. Чавдар Колев е роден през 1961 г. Завършил 

е ВИАС (сега УАСГ), специалност „Транспортно строител-

ство”. Работил е като проектант в направление „Приста-

нища”.  Бил е генерален директор на държавни строителни 

компании. От 2009 г. е преподавател във ВТУ „Тодор Каблеш-

ков”. Доцент e по земна механика и фундиране. Член e на УС 

на Научно-техническия съюз по строителство. Председател  

е на Българското дружество по земна механика и геотехни-

ческо инженерство.

Снимка авторът

като от Англия е била доставе-
на специална парна машина за 
набиването им.

През последните двайсети-
на години в споменатия вече 
район на турския мегаполис се 
появиха проблеми в резултат 
на драгажните работи за удъл-
бочаването на Златния рог и 
направата на една градска ма-
гистрала откъм страната на 
олтара на църквата, което е 
нарушило равновесието. Една 
турска фирма е направила не-
обходимото укрепване на мяс-
тото  по метода jet grouting 
-  инжек тиране на циментов 
разтвор в земната основа, в 
резултат на което се подо-
бряват нейните качества и 
проблемът отпада. Тази тех-
нология у нас се прилага на 
микровецовете по р. Искър, но 
поради други инженерни съо-
бражения - за противофилтра-
ционни завеси.

Същевременно доц. Колев 
участва в работна група заед-
но с преподаватели от сродни 
инженерно-строителни вузове 
под егидата на МОН за създа-
ване на минимални 

изисквания към учебните 

планове за професията 

„строителен инженер”,

защото тя трябва да бъде 
обявена за регулирана профе-
сия.  

Терминът  „регулирана про-
фесия" е въведен в българско-
то законодателство с послед-
ните изменения и допълнения 
на Закона за висшето образо-
вание и Закона за професионал-
ното образование и обучение. 
Това е една или съвкупност 
от няколко дейности, включе-
ни в специален списък, които 
са от обществена значимост  
и/или са от съществено значе-
ние за живота и здравето на 
хората. Упражняването им е 
определено чрез законови, под-
законови или административни 
разпоредби за притежаването 
на специфична професионална 
квалификация, правоспособ-
ност или членство в призната 
от държавата професионална 
организация. В тази категория 
попадат архитектите, борд-
ните инженери, инженерите в 
геодезията, картографията и 
кадастъра, в инвестиционното 
проектиране, лекарите, локо-
мотивните машинисти… Ми-
нималните изисквания трябва 
да бъдат достатъчно високи 
и да стимулират човек за над-
граждане, допълва инж. Колев. 
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След обилния дъжд от 
последните дни водата се 
опита да излезе извън кори-
тата на седемте реки, кои-
то пресичат с. Антон. Тези 
немирни потоци извират 
от север, от Стара плани-
на, и в добри дни  три от 
тях, които са каптирани, 
дават вкусната студена 
вода за хората. Но когато 
над Златишко-Пирдопската 
котловина се смрачи и от 
Балкана на талази  надвис-
нат тежки облаци,  по-до-
бре е да си вкъщи, при се-
мейството…

За пороя Цонка Гешева 
- кметът на община Ан-
тон, приказва с уважение, 
защото по спомените на 
възрастните селяни тако-
ва бедствие не е имало от 
1935 г. Точно след тогаваш-
ния потоп хората решили 
да стопират водата по ре-
ките чрез баражи. Тези на 
пръв поглед обикновени съо-
ръжения имат много важна 
роля при големите води. 
И предците на днешните 
люде от Антон ги направи-
ли здраво, с огромни камъни, 
стабилно залостени един в 
друг, та да няма сила, която 
да ги помести. На един та-
къв камък в една от реките 
все още ясно се чете годи-
ната „1935”-а…

Все пак р. Дълбок дол 
излезе и сега от коритото 
си и направи поразия – под-
копа ул. „Васил Боримеч-
ков”, отнесе настилката и 
стигна до подземните ко-
муникации, до водопровода. 
„За малко този порой да от-
несе и тръбите за питей-
ната вода”, притеснява се 
Гешева…

Нашият вестник госту-
ва на кмета вече за трети 
път и отношенията ни са 
приятелски. Затова, кога-
то я информирам, че ин-
тересите ми са насочени 
основно към изпълнените 
или приключващи европей-
ски проекти, Цонка Геше-
ва попада в свои води… 
„Понеже все още сме под 
впечатлението на пороя, 
трябва да кажа, че той не 
нанесе някакви сериозни по-
ражения на селото, защото 
ние именно в завършващия 
програмен период напра-
вихме корекции на две от 
най-опасните реки - Селска 
и Гушева”, категорична е 
нашата събеседничка.

С бетонирането на 
коритата са подобрени 
качеството на околната 
среда и превенцията по от-
ношение на риска, смятат 
в селото.  Безопасната и 
сигурна инфраструктура 
не само предотвратява 
наводненията, но и намаля-
ва риска за хората, чиито 
къщи и дворове граничат 
с коритата на двете реки. 
Гешева ни информира, че 
общата стойност на про-
екта е близо 652 000 лв. От 
тях 85% са съфинансирани 
от Европейския фонд за ре-
гионално развитие. 

Кметицата има обаче 
свое мнение по отношение 
на проектите за тези ко-
рекции. Някъде те били с 

необяснима дебелина като 
за язовирна стена, на други 
места не предвидили задъл-
жителното заскаляване с 
яки камъни и бетониране, 
за да може конструкцията 
да издържи на напора на по-
роите. А и не били заложени 
колектори за отпадната 
вода от двете страни на 
реките, така че мръсната 
вода да се изведе извън 
селото, а не всяка къща да 
зауства мръсния си канал 
в коритото… „Европейски 
проект и плащане, но защо 
от реката да не се носи 
свежият полъх на планина-
та…”, пали се Гешева и раз-
казва как проектантите 
пропуснали по ул. „Стара 
планина” да направят мост. 
Върви си улицата от единия 
край на селото към другия и 
на средата - хоп - реката. 

По-рано, преди корекцията, 
хората я преминавали по 
камъните. Сега коритото 
е дълбоко два метра. „На-
правихме и моста, но за 
сметка на общинския бю-
джет…”, недоволства от 
недоглежданията Гешева и 
допълва: „И други общини 
печелят проекти, но разли-
ката с нас е в това, че ние 
до един ги и реализираме”, 
подчертава тя.

Излизаме пред сграда-
та. Гешева иска лично да 
ми покаже напълно рестав-
рираната църква, която 
миналата година на Благо-
вещение отваря врати за 
хората. Признавам, здраво 
и красиво са работили май-
сторите. Било е и доста 
трудно, защото мястото е 
мочурливо и влагата си каз-
ва разрушителната дума. 
Но строителите намерили 
решение чрез един мета-
лен пояс, чрез мероприятия 
по отводняването и чрез 
различни професионални 

способи. Сега и отвън, и 
отвътре виждаме едно ис-
тинско строително бижу – 
Божи храм, в който тихо да 
приседнеш пред олтара, да 
се помолиш на своя светец 
или просто да помълчиш в 
усамотение…

Отвън, пред чешмата 
- дарение от благородни 
местни хора, Гешева ме ин-
формира, че другата година 
ще честват 120 години от 
изграждането на религиоз-
ния дом, и кани цялата ре-
дакция на празненствата.

А как празнуват тук, в 
Антон? Събират се в една 
красива местност над се-
лото край параклиса „Св. 
Георги”. В съботите и не-
делите, по празниците, за 
кръщенета тук под добре 
построените навеси с ху-
бави маси и пейки, които ни-

кой не ги мисли за свои, хо-
рата излизат на теферич, 
въртят чевермета, палят 
скарите, бирата леденясва 
в коритото…

Все още обаче сме 
на площада, особената 
гордост на кмета, а и на 
цялото село. Елегантно 
пространствено решение, 
малък шадраван, чешма, ес-
тествено. Да ти е кеф да 
поседнеш насред село. 

Разбира се, и на площа-
да кметът не пропуска да 
вметне недоволството си 
от използваните цименто-
ви щампи за облицовката 
му, но това е бял кахър, под-
хвърлям аз. Ефектно е. И хо-
рата му се радват, защото 
си е тяхно, на селото, и е за 
завиждане.

Както е за завиждане 
и кметската програма за 
асфалтиране на улиците в 
селото. Обърнете внима-
ние -  Антон е община, но си 

е най-обикновено българско 
село, където като излезеш 
от главната, би трябвало 
да попадаш на кални улици 
или в най-добрия случай - ва-
лирани с трошляк. Обновили 
първо шест улици. Подка-
ням я да ми разкаже за глав-
ната, която е 4 км и 700 м 
и е образец на пътно стро-
ителство. Гешева обаче ме 
информира, че по проект на 
КАТ по тази улица има циф-
ром и словом 287 (двеста 
осемдесет и седем) пътни 
знака.

„Идва при мен бай Ко-
льо и вика: Ти защо хвърли 
толкова европейски пари за 
тези пътни знаци? Какво да 
му отговоря? А вече наши-
те мургави братя взеха и 
да ги експроприират – да 
си пекат чушките на тях. 
Било много удобно…”, раз-
говаряйки междувременно 
с шофьора на микробуса, ме 
осведомява кметицата на 
селото. 

По въпросната главна 
улица проектантката била 
пропуснала водопровода, но 
след остри петиции, писма, 
посещения в министер-
ството на регионалното 
развитие работите се на-
таманили. Става ясно, че 
на глава от населението 
на  жителите на Антон се 
падат повече европейски 
пари, отколкото на много 
по-големи градове, незави-
симо от инфраструктур-
ните проекти, които се 
реализират там….

С едни 847 000 лв. по 
постановление 19 на Ми-
нистерския съвет в Антон 
решават от раз  социални 
проблеми. Разбрала Геше-
ва, че съселяните й, кои-
то живеят покрай тази 
главна улица, няма къде да 
посед нат на приказка, да 
изчакат децата от гради-
ната или така - просто да 
отморят. И прави три та-
кива площадки – с беседка, 
с катерушки, въобще как-
то си му е редът. Красиво 
изглеждат, а и хората са 
доволни, твърди тя. „При 
откриването им едни хора 
напалили скарите, въртят 
онези ми ти кебапчета, 
бирата се изстудява, една 
малинова ракия наливат, 
закачили музика, да му е 
драго на човек да се срещ-
не с близките и познатите 
си”, връща се назад във 
времето Цонка.

Сега асфалтират нови 
четири улици със същите 
тези пари по 19-о постано-
вление. Една от тях е край-
на селска улица. 

Снимки авторът

Около параклиса „Свети Георги” в събота и неделя хората се 

събират да празнуват

Укротената река

Миналата година на 

Благовещение отвори врати 

обновената църква 

в центъра на селото
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Между двете светов-
ни войни България става 
шеста в Европа по темп 
на икономическо разви-
тие. Мнозина богатеят, 
а развлеченията не са чак 
толкова много. Българи с 
предприемчив дух измис-
лят още един нестан-
дартен за тогавашното 
време и местните нрави 
проект – построяване на 
казино. 

Царското казино  

във Вършец

То представлява ума-
лено копие на комплекса 
в Баден-Баден – извест-
ния курорт край Виена. В 
началото на това място 
имало само една ротонда. 
Почиващите минавали, от-
пивали от топлите води и 
слушали софийски оркес-
три. Създаването на кази-
ното започва през 1920 г. 
Официалното освещаване 
е през 1924 г., но има дан-
ни, че още през 1922 г. е 
посрещало любители на 
хазарта. Чест гост бил 
принц Кирил – брат на Бо-
рис III, и вероятно затова 
от т.нар. Банско казино 
хората започнали да го 
наричат Царското. През 
30-те години то вече е 
обогатено с виенска слад-
карница и ресторант с 
жива музика.

Идеята за построява-
нето на първия балнеоле-
чебен ансамбъл към кази-
ното била на д-р Дамян 
Иванов и негова съпруга 
Вилхелмина, която мест-
ните наричали Мина. Тя 
била аристократка, виен-
чанка, дъщеря на Людвиг 
Високометски – първи 
съветник на ерцхерцог 
Фердинанд. Смята се, че 
е давала ценни указания за 
професионално оформяне 
на градините в градчето. 

През 1938 г. тук е бил 
първият в България кон-
курс за красота с участи-
ето на 23 девойки. Победи-
телка е Олга Дръндарева 
от Русе. През същата го-
дина казиното било елек-

трифицирано с централа, 
подарък от цар Борис III. 

Сега Царското казино 
е пусто и тъне в разруха. 
То отдавна не работи и 
само внушителната по-
стройка напомня за няко-
гашната му слава, когато 
тук се е събирал каймакът 
на столицата.

Във Варна като  

в „Мулен Руж”

Докато във Вършец се 
усещал стилът на Виена, 
във Варна залагали повече 
на френските постижения 
в тази област. Затова 
програмата на казиното 
в Морската градина пове-
че приличала на изпълне-
нията във вариететата 
в Париж. Емблемата на 
морската ни столица е 
построена през 1928 г. по 
проект на Желязко Богда-
нов. Решена е в стил арт-
деко. Силуетът й се до-
пълва органично от двете 
фигури, дело на известния 
архитект Кирил Шиваров. 
След опустошителния по-
жар през 1958 г., когато 
е почти унищожено, кази-
ното е възстановено по 
проект на арх. Панайот 
Минков. 

М е с т н и  к р а е в е д и 
твърдят, че заведението 
било обичано от Тодор 
Живков. Тук той правел 
оперативки с ръковод-
ството на града. Обста-
новката била като в най-
изисканите ресторанти 
на Запад. Синият салон на 
първия етаж носел името 
си от цвета на кадифето, 

с което били облицова-
ни стените му. Таваните 
били богато украсени със 
стилизирани медузи и мор-
ски звезди. Характерни за 
Червения салон на втория 
етаж били мебелите, всич-
ките в ален плюш. Лятна-
та сцена е решена във 
формата на раковина, око-
ло която има скулптури на 
русалки. И цялата красота 
е в градина, на която биха 
завидели много европейски 
столици.

Архитект Виктория  

Ангелова прави  

казиното в Бургас

Преди Втората све-
товна война Бургас бил 
град на кръчмите и кафе-
нетата. Нощният живот 
кипял до зори, а казиното 
било перлата в короната 
на града. Авангардната 
архитектура на зданието, 
вградена в стръмния мор-
ски бряг, го превръща в ис-
тинска сензация още през 
1938 г., когато е официал-
ното откриване. Отстра-
ни казиното прилича на 

кораб, врязал се в сушата. 
Идеята за невероятния 
проект е на столичанката 
Виктория Ангелова.

То е разположено в 
Морската градина, а Бур-
гаският мост, както е 
известен мостикът в 
града – източно от нея. 
Било изградено каменно 
стълбище, по което и до 
днес се стига до алеите 
на парка и прословутото 
заведение.

Казиното е построено 
по поръчка на общинска-
та управа, която брои от 
бюджета си внушител-
ните 2 млн. златни лева. 
За луксозните мебели чи-
новниците дават още 250 
хил. лв. Една година преди Царското казино чака своето обновление

Отдалече личи почеркът на авангардистката Виктория 

Ангелова

Казиното във Варна

Първото е като заведението в Баден-Баден
да бъде направена първа-
та копка, легендарният 
кмет на Бургас Атанас 
Сиреков обявява конкурса. 
Състезават се 17 души, 
а надпреварата печели 
Виктория Ангелова с иде-
ята „333”. Архитектката 
вече е станала известна 
с проектите си на знаме-
нателни сгради в София, 
като например днешна-
та Градска библиотека. 
Местните власти отку-
пуват проекта за 6000 лв. 
Инвеститорите започват 
работа на минутата. По-
ради наклона на терена 
се случва истинско чудо. 
След старта на изкопни-
те работи се оказва, че 
трябват двойно по-здрави 
основи от предвидените. 
Затова общинарите про-
менят стратегията в дви-
жение и изграждат втори 
приземен етаж, вкопан в 
брега с невероятен изглед 
към морето. Така освен 
с луксозен ресторант и 
лъскава сладкарница бъ-
дещото казино се сдобива 
и с нощен бар. Всъщност 
любопитен факт е, че за-
ведението никога не е 

работило като хазартно. 
Там не е имало нито ру-
летка, нито други игри на 
късмета. И до днес оста-
ва загадка защо местните 
управници са решили да го 
нарекат казино.

Архитектурното чудо 
е открито с тържествена 
церемония и се превръща в 
национална новина. Всички 
вестници пишат за бляс-
кавото събитие. Елитът 
от царска България се 
стича в морския град, за 
да изпие чаша шампанско 
сред тузарски лукс.

За един ден Морското 
казино се превръща в ле-
генда. От близо и далече 
валят заявки за резерва-
ции. Да вечеряш в казино-

то или да танцуваш валс в 
луксозния бар, било въпрос 
на голям престиж. Мест-
ните фабриканти имали 
постоянно резервирана 
маса, на която с чаша аб-
сент в ръка обсъждали 
търговията и бистрели 
политиката. Офицерите 
от Царската гвардия също 
били почетни гости в хи-
товото заведение. Поли-
тиците пък вземали точно 
тук най-важните решения 
за региона.

Мястото на култово-
то заведение не е избрано 
случайно – невероятната 
гледка към морето разкри-
ва целия залив, а самата 
сграда се вижда от кора-
бите в морето и откъм 
мостика. Привечер там 
сядали по-заможните се-
мейства. Жените на ин-
дустриалци, предприемачи 
и търговци обожават най-
оживеното място, където 
могат да покажат най-но-
вите си тоалети, фините 
копринени шалове и шапки 
с пера по последна евро-
пейска мода. Така било до 
1944 г.

Заведението е ембле-
матично, защото е прежи-
вяло три епохи, белязани с 
възходи и падения, богат-
ство и мизерия. Съдбата 
му поразително копира 
политическите и икономи-
ческите процеси в стра-
ната. След 9 септември 
1944 г. ситуацията корен-
но се променя, а казиното 
е кръстено „Москва”. Но 
местните и посетители-

те на града и тогава си го 
наричат Морското казино. 
В годините на социализма 
популярността на заведе-
нието донякъде спада, но 
блясъкът му остава. То се 
превръща в място за сват-
би, балове, банкети. Няко-
гашният бар пък става 
най-хитовата дискотека. 
След промените през 90-
те години на миналия век 
сградата тъне в разруха, 
падат парчета мазилка и 
властите го затварят. 
Близо 20 г. символът на 
Бургас е в забвение. През 
това време невероятна-
та сграда е опожарява-
на няколко пъти, но някак 
оцелява. Казиното започ-
ва нов живот едва през 
2009 г., когато местните 
власти печелят европей-
ски проект и ремонтират 
зданието до основи. След 
реконструкцията е изцяло 
запазена оригиналната ар-
хитектура, но с по-модерна 
визия. Днес заведението на 
стария бургаски хайлайф 
от миналия век е преустро-
ено в културен център. 
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Ако попитате млад и 
талантлив дизайнер, при 
кого желае да специализира, 
то отговорът в повечето 
случаи ще гласи: „Рон Арад”. 
Предпочитанията към про-
фесора от Кралския колеж 
по изкуствата в Лондон е 
заради доказания му с фан-
тастични произведения 
творчески път.

Да попаднеш в друг свят

Рон Арад като че ли жи-
вее на друга планета. Него-
вите иронични своенравни 
мебели наложиха нов стил в 
обзавеждането и покоряват 
въображението на публика-
та. Запазен знак на твореца 
е хуморът на неговите сто-
лове. И той си личи най-вече 
при модела „Том Vаc”. Той е 
проектиран през 1997 г. за 
компанията „Витра” и има 
два варианта. Елитният е 
с вакуумно формована алу-
миниева конструкция за 
скелета и седалка със сре-
бърно покритие. Масовата 
версия е с полипропиленова 
седалка и стоманена тръб-
на конструкция за краката. 
Седалката и облегалката 
представляват сплесната 
цилиндрична форма от въл-
нообразна пластмаса. Заоб-
лените форми от предишни-
те му периоди са налице, но 
се появяват и черти, продик-
тувани от изискванията на 
масовия пазар за здравина и 
евтин материал. 

През април 1997 г. по 
поръчка на списание „До-
мус” в центъра на Милано 
се издига инсталация, об-
разувана от 70 стифирани 
алуминиеви стола „Том Vаc”. 
Те са дискретно заварени 
един за друг, за да се об-
разува висока колона. На 
най-горния, възползвайки се 
от вълнообразната повърх-
ност, дизайнерът монтира 
информационно табло с не-
прекъснато обновяваща се 
реклама на мебелния салон 
в Милано. Днес своеобраз-
ното върхово постижение 
в рекламата е част от ко-
лекцията на Музея за дизайн 
„Витра”. 

Вечното търсене

Независимо от безкрай-
ната широта на интереси-
те в творческата кариера 
на Рон Арад се очертават 
три направления – мебелен 
дизайн, архитектурни про-
екти и такива за простран-
ствено оформление на из-
ложби. Първата му страст 
граничи с фантастиката. 
С годините се забелязват 
добре очертани еволюция 
и теми в творчеството 
му. Началото при мебелния 
дизайн може да се определи 
като своеобразен метален 
период. След това идва вре-

мето на други материали – 
поропласти, пластмаси, дър-
весина, стъкло, надуваеми 
конструкции, порцелан, фи-
бростъкло, които навлизат 
в произведенията му. Ако 

погледнем списъка с негови-
те изделия, ще видим, че от 
1981 г. до сега продукцията 
му е белязана с голямо мно-
гообразие на форми и идеи. 
Разбира се, както повечето 

големи творци той е изку-
шен основно от мебелите за 
седене – столове и кресла. 
Започва с колекции метални 
мебели за своя собствен шо-
урум. После попада в прес-
тижното издание „Годишник 
по дизайн”, където се подби-
рат творби от цял свят, за 
да стане през 1994 г. „Ди-
зайнер на годината” и да 
редактира сам сборника в 
знак на голямо уважение към 
успехите му.

Следва серия от сто-
лове и кресла, между които 
като че ли най-известен е 
Big еasy и The well-tempered 
chair. Те са изключителни 
представители от метал-
ния период. Арад изследва 
възможностите на стома-

нената ламарина – както 
никелирана, така и пигмен-
тирана. Това са кресла, из-
пълнени като кухи обеми от 
заварена ламарина с добре 
шлайфани заварки и огромни 
издути подръчници. Визу-
алният ефект е като че ли 
човек седи между две рула 
ламарина. Освен от усеща-
нето за метал особено при 
лакираното в червено кре-
сло Big easy, което буквално 
запълва зрителното поле, 
впечатлението е заострено 
от агресивните режещи ръ-
бове. Показателно е, че тази 
версия е сменена по-късно с 
тапициран вариант заедно 
с други мебели за седене 
под името Spring Сollection 
за фирмата Moroso, Италия. 

Емблематична творба 
за Рон Арад е етажерката 
Bookworm за фирмата „Кар-

тел”. Това е една система, 
състояща се от гъвкава 
екструдирана пластма-
сова лента, прикрепвана 
към стената посредством 
правоъгълни, инжекционно 
формовани пластмасови 
конзоли, които служат и 
за подпиране на книгите. 
На практика формата се 
постига посредством за-
качването на лентата към 
стената и води до безкрай-
ни вариации на фантазията 
на потребителя – спирала, 
зигзаг и др. 

Изглежда, че идеята за 
летящото килимче занима-
ва твореца още при един 
друг модел кресло, наречено 
Papardelle. Изтъкана ивица 
от стоманени нишки е за-
варена върху два странични 
метални профила. Излиш-
ната дължина отпред се 
навива в ролка за подпиране 
краката на седящия или се 
разстила като церемони-
ален килим пред него. Осо-
беното е, че за това кресло 
има изработен дървен калъф 
като за цигулка, който сам 
по себе си също може да се 
използва за седене. 

Междувременно за „Кар-
тел” Рон Арад реализира 
изключително новаторски 
и остроумни изделия начело 
със стола FPEС (Fantastic 
plastic elastic chair). Той бук-
вално граничи с фантасти-
ката, понеже в неговата 
разработка е втъкана и 
онази идея за килимчето, и 

Фантазия безкрай с голяма доза ирония

мисълта за серийното из-
делие, и революционната 
иновация при производстве-
ната технология. Тук дизай-
нерът се е концентрирал в 
начина на изработването. 
Конструкцията предста-
влява два алуминиеви полу-
кръгли отворени профила, 
съединени посредством 
напречно мостче. В образу-
ваните прорези влиза плосък 
лист инжекционно формова-
на полупрозрачна пластма-
са. След това целият пакет 
се огъва, за да се постигне 
профилът за седене. При 
този процес се осъщест-
вява запояването на пласт-
масата към алуминиевите 
профили. Накрая, при послед-
ната технологична фаза, 
двойният алуминиев профил 
се разцепва по средата, за 
да се оформи отделно огъна-
тият назад крак. Формата 
е елегантна, флуидна и съ-
щевременно изключително 
лаконична.

Стелажът за съхраня-
ване на компактдискове 
Soundtrask за фирмата „Але-
си” донякъде повтаря идеята 
на Bookworm. Това са само-
залепващи се пластмасови 
профили за прикрепване към 
рафтове или плотове. Назъ-
бената форма на профилите 
позволява поставянето на 
компактдискове. 

Особено интересна е 
B.O.O.P. (Blown out of pro por-
tion) – колекция от ниски 
маси, стоящи фруктиери 
и вази. Логиката се крие в 
съчетанието на органич-
ни, визуално меки форми с 
твърд материал (алуминий) 
и контрастиращите по 
форма и цвят повърхности. 
Дизайнерът противопоста-
вя изпъкнали на вдлъбнати 
повърхности, разрязани на 
две и обърнати обратно. 
Това става чрез вакуумно 
изтегляне на свръхпласти-
чен алуминиев лист, нагрят 
до 500° C и надут през сто-
манена матрица с непра-
вилни отвори. В резултат 
се появяват тези абсурдни, 
обърнати обратно мехури. 
Същата логика е оформила 
масата за фирмата „Фиам” 
на име Konx table. Човек има 
чувството, че произведе-
нието се е получило от иг-
рата с технологията. За 
същата компания Рон Арад 
създава серията от корпуси 
Onda с вълнообразна стък-
лена страница, в чиито жле-
бове влизат рафтове и дъна, 
за да се затвори кутията на 
обема. Тези изделия са урок 
по формообразуване. Творе-
цът достига до този визу-
ален език по свой собствен 
път. Крайният резултат е 
впечатляващият и запом-
нящ се образ на футурис-
тична творба.

Творбите на Рон Арад 
красноречиво опровергават 
тезата, че всичко вече е 
измислено и няма нищо ново 
под слънцето. Те доказват, 
че човешката фантазия е 
безкрайна, полетът на ми-
сълта няма граници, а ди-
зайнерите са онези, които 
умеят да яхнат вълната на 
творчеството и да стиг-
нат далече, понесени от ги-
гантската й мощ.

Авторът сред свои модели 

в студиото

Футуристични идеи, въплътени 

в… една маса

Библиотеката 

няма равна на 

себе си

Big еasy от 1988 г.

Да измислиш елегантен стол за всички



31СТРОИТЕЛТЪРГОВЕ & ОБЯВИпетък, 1 август 2014

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Възложител: Община Сливен
Описание: Обществената поръчка „Основен 

ремонт (рехабилитация) и реконструкция на общин-
ски пътища на територията на община Сливен“ по 
три обособени позиции се отнася за възстановя-
ване на експлоатационното състояние и повиша-
ване на носимоспособността на пътни настилки 
и съоръжения; отводнителни мероприятия и други 
елементи на общинските пътища. Предметът на 
обществената поръчка ще се изпълнява по пътища 
от общинската пътна мрежа на територията на 
община Сливен по три обособени позиции, както 
следва: Обособена позиция 1: 1.1. Път SLV3066 Ста-
ра река – Средорек – Божевци. 1.2. Път VTR1078 (II-
53) Майско – граница общ. (Елена – Сливен) – грани-
ца общ. (Сливен – Котел) – Боринци – Стрелци. 1.3. 
Път SLV1062 вр. Българка – м. Меча поляна. 1.4. Път 
SLV1060 (III-488, Ичера – Сливен) – м. Меча поляна 
– лет. Карандила. 1.5. Път SLV2061 (III-488) Сливен 

– вр. Българка – Раково (SLV1005). 1.6. Път VTR1075 
(II-53, Елена – Стара река) – Давери – Каменари – 
граница общ. (Елена – Сливен) – Божевци (II-53). 
Обособена позиция 2: 2.1. Път SLV1068 (II-53) Бяла 
– Новачево – Градско. 2.2. Път SLV3067 (II-53) Бяла 
– Въглен. Обособена позиция 3: 3.1. Път SLV2081 
(III-555) Бозаджии – Чокоба (II-53). 3.2. Път SLV2079 
(III-6601) – Самуилово – Сливен. 3.3. Път JAM2110 
(II-53, Сливен – Ямбол) – граница общ. (Ямбол – Тун-
джа) – Кабиле – граница общ. (Тунджа – Сливен) 
– Желю войвода (III-5305). 3.4. Път SLV1069 (II-53, 
Сливен – Ямбол) – Камен – Желю войвода – Блатец 
(I-6). 3.5. Път SLV3072 (SLV1069) Блатец – Драгода-
ново (JAM3051). 3.6. Път SLV1112 (IV-53421) (III-662, 
Баня – Твърдица) – Сборище – Шивачево – граница 
общ. (Твърдица – Сливен) – Селиминово – Чинтулово 
(SLV108). Основните видове дейности са следните: 
1. Подготвителни работи. 2. Земни работи. 3. Път-
ни работи. 4. Пътни съоръжения. 5. Други.

Възложител: Община Пловдив
Описание: Обособена позиция №1: Детски 

ясли №14, филиал „Слънчо” – газификация на съ-
ществуващо котелно, изграждане на площадков 
газопровод от ГРИП, разположен на оградата на 
ДЯ „Слънчо”, ще се изгради подземен полиетиле-
нов газопровод до външната стена на котелното 
помещение, след което преминава в стоманен га-
зопровод. На съществуващия котел РКR 450-9 (370 
kW) ще се монтира газо-нафтова горелка (280 – 
560 kW), комплект с газов тракт, изпълнение на 
взривозащитена вентилация и осветление. Срок 
за изпълнение – до 50 дни. Прогнозна стойност – 
до 54 425,72 лв. без ДДС. Обособена позиция №2: 
ОМГ „Акад. Кирил Попов” – монтаж на контейнерна 
централа върху нова бетонна площадка, в която се 
монтира водогреен котел с мощност 167 kW с ав-

томатична газова горелка (90 – 220 kW), комплект 
с газов блок. Изграждане на площадков подземен 
газопровод от ГРИТ до котелното, изпълнение на 
взривозащитена вентилация и осветление; топло-
изолиране на стени и покрив. Срок за изпълнение 
– до 50 дни. Прогнозна стойност – до 103 437,18 лв. 
без ДДС. Обособена позиция №3: ОП „Чистота” – 
изграждане на площадков подземен газопровод от 
ГРИТ до котелното, в което се монтират 2 бр. 
водогрейни котли с мощност 450 kW, оборудвани 
с газови горелки (209 – 590 kW), комплект с га-
зов тракт, изпълнение на взривозащитена вен-
тилация и осветление, съобразени с противопо-
жарните норми и изисквания; топлоизолиране на 
външни стени и покрив, подмяна на дограма. Срок 
за изпълнение – до 50 дни. Прогнозна стойност – 
160 462,08 лв. без ДДС.

Възложител: Община Банско
Описание: Ремонт и рехабилитация на ул. 

„Отец Паисий” от км. 0+262 до км. 0+599.87 и на ул. 
„Стефан Стамболов” от км. 0+000 до км. 0+100.29, 

гр. Банско. 1. Рехабилитация на асфалтовата на-
стилка. 2. Ремонт на тротоари. 3. Отводняване. 
4. Ремонт на улично осветление. 5. Изместване на 
въздушно трасе на високо напрежение.

Oсн. предмет: 45000000 – Строителни и монтажни 
работи 
Прогнозна стойност: 318 324,98 лв.
Краен срок за изпълнение: Продължителност в дни: 50 
Срок за получаване на документация за участие: 

01.09.2014 г. Час: 17:00
Срок за получаване на оферти или заявления за учас-

тие: 01.09.2014 г. Час: 17:00
Отваряне на офертите: гр. Пловдив, пл. „Централен” 

№1, ет.12
Дата: 02.09.2014 г. Час: 13:30
За контакти: инж. Таня Петкова, гл. юрисконсулт 
Ирина Милкова
Факс: 032 656447
Адрес: пл. „Стефан Стамболов” №1
Адрес на възложителя: http://www.plovdiv.bg/ 
Телефон: 032 656447
E-mail: smsti.op@dir.bg 

Oсн. предмет: 45000000 – Строителни и монтаж-
ни работи 
Прогнозна стойност: 360 000 лв.
Краен срок за изпълнение: Продължителност в 
месеци: 3
Срок за получаване на документация за участие: 

13.08.2014 г. Час: 16:30
Срок за получаване на оферти или заявления за 

участие: 20.08.2014 г. Час: 16:30
Отваряне на офертите: В община Банско, гр. Бан-

ско, Общинска администрация, пл. „Никола Вапца-
ров” №1, заседателната зала
Дата: 21.08.2014 г. Час: 14:00
За контакти: Сашка Въчкова – зам.-кмет на об-
щина Банско
Факс: 0749 88633
Адрес: пл. „Никола Вапцаров” №1
Адрес на възложителя: http://www.bansko.bg 
Телефон: 0749 88611
E-mail: sv_bansko@yahoo.com 

Наименование: „Основен ремонт (рехабилитация) и реконструкция 
на общински пътища на територията на община Сливен“ по три обосо-
бени позиции

Наименование: „Подобряване енергийната ефективност на сгра-
дите на детски ясли „Слънчо”, ОМГ „Акад. Кирил Попов” и ОП „Чистота” в 
гр. Пловдив по обособени позиции: Обособена позиция №17: Детски ясли 
№14, филиал „Слънчо”. Обособена позиция №2: ОМГ „Акад. Кирил Попов”. 
Обособена позиция №3: ОП „Чистота”.

Наименование: „Ремонт и рехабилитация на ул. „Отец Паисий” от 
км. 0+262 до км. 0+599.87 и на ул. „Стефан Стамболов” от км. 0+000 до 
км. 0+100.29, гр. Банско”

Oсн. предмет: 45233220 – Строителни работи по 
полагане на пътна настилка на други пътища 
Прогнозна стойност: 1 950 000 лв.
Общо количество или обем Обществената поръчка 
„Основен ремонт (рехабилитация) и реконструкция 
на общински пътища на територията на община 
Сливен“ по три обособени позиции се отнася за въз-
становяване на експлоатационното състояние и 
повишаване на носимоспособността на пътни нас-
тилки и съоръжения; отводнителни мероприятия и 
други елементи на общинските пътища. Предме-
тът на обществената поръчка ще се изпълнява 
по пътища от общинската пътна мрежа на тери-
торията на община Сливен по три обособени по-
зиции, както следва: Обособена позиция 1: 1.1. Път 
SLV3066 Стара река – Средорек – Божевци. 1.2. Път 
VTR1078 (II-53) Майско – граница общ. (Елена – Сли-
вен) – граница общ. (Сливен – Котел) – Боринци – 
Стрелци. 1.3. Път SLV1062 вр. Българка – м. Меча 
поляна. 1.4. Път SLV1060 (III-488, Ичера – Сливен) 
– м. Меча поляна – лет. Карандила. 1.5. Път SLV2061 
(III-488) Сливен – вр. Българка – Раково (SLV1005). 
1.6. Път VTR1075 (II-53, Елена – Стара река) – Да-
вери – Каменари – граница общ. (Елена – Сливен) 
– Божевци (II-53). Обособена позиция 2: 2.1. Път 
SLV1068 (II-53) Бяла – Новачево – Градско. 2.2. Път 
SLV3067 (II-53) Бяла – Въглен. Обособена позиция 3: 
3.1. Път SLV2081 (III-555) Бозаджии – Чокоба (II-53). 
3.2. Път SLV2079 (III-6601) – Самуилово – Сливен. 
3.3. Път JAM2110 (II-53, Сливен – Ямбол) – граница 
общ. (Ямбол – Тунджа) – Кабиле – граница общ. (Тун-
джа – Сливен) – Желю войвода (III-5305). 3.4. Път 
SLV1069 (II-53, Сливен – Ямбол) – Камен – Желю 

войвода – Блатец (I-6). 3.5. Път SLV3072 (SLV1069) 
Блатец – Драгоданово (JAM3051). 3.6. Път SLV1112 
(IV-53421) (III-662, Баня – Твърдица) – Сборище – Ши-
вачево – граница общ. (Твърдица – Сливен) – Сели-
миново – Чинтулово (SLV108). Конкретният вид и 
обем работа се възлага с възлагателно писмо от 
възложителя, придружено с количествена сметка 
и срок за изпълнение. Приемането за изпълнение на 
дейностите, количествата и сроковете за изпълне-
ние на СМР/СРР, посочени във възлагателното пис-
мо, се извършва чрез поставяне върху възлагател-
ното писмо от страна на изпълнителя на надпис с 
текст „Приемам поръчката”, придружен с подпис 
и печата на изпълнителя и полагане на датата, 
удостоверяваща приемането. Възлагането се пра-
ви на база годишна програма в рамките на общата 
бюджетна стойност за дейността утвърдена от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Последователността на възлагане 
става по приоритет.
Краен срок за изпълнение: Завършване: 31.12.2015 г. 
Срок за получаване на документация за участие: 
21.08.2014 г. Час: 16:00 
Срок за получаване на оферти или заявления за 

участие: 21.08.2014 г. Час: 16:00
Отваряне на офертите: Залата в сградата на 
община Сливен, ст. 17
Дата: 22.08.2014 г. Час: 14:00
За контакти: инж. Иван Манчев
Факс: 044 662350
Адрес: бул. „Цар Освободител” №1
Адрес на възложителя: www.sliven.bg
Телефон: 044 611376
E-mail: imanchev@sliven.bg 

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!

Още на: www.vestnikstroitel.bg
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Алеята на торнадата 
е в долината Дикси – об-

ширен район между реките 
Мисисипи и Тенеси в САЩ. 
Там всяка година разруше-
нията са колосални. Ори-
гинална идея е хрумнала на 
физика проф. Ронгджиа Тао 

от университета „Тем-
пъл” във Филаделфия. Той 
предлага построяването 
на три гигантски сте-
ни, които да попречат на 
образуването на стихия-

та. Бариерите с височина 
300 м и дължина 160 км ще 
изпълняват ролята на ве-
рига от възвишения, въз-
пиращи вятъра, преди да 
може да възникне торнадо.

Цената за изграждане-
то на съоръженията ще е 
около 16 млрд. долара, но 
според Тао инвестицията 
ще се изплати от сред-
ствата, спестени от раз-
рушения всяка година. 

Ун и щ о ж и т е л н а т а 
стихия обикновено удря 
градовете в големия ко-
ридор на юг и на север 
между планинските вери-
ги на Скалистите плани-
ни и Апалачите. Въпреки 
внушителните си размери 
гигантските стени няма 
да могат да попречат на 
вече образувало се торна-

до. Те ще имат за задача 
да възпират до известна 
степен сблъскващите се 
маси горещ южен и студен 
северен въздух, които пре-
дизвикват образуването 
на феномена.

„Ако построим три го-
леми стени в източно-за-
падно направление – една 
в Северна Дакота, една 
по границата между Кан-
зас и Оклахома и трета 
на юг, в Тексас и Луизиана, 
ще понижим опасността 
в Алеята на торнадото“, 
казва проф. Тао.

В подкрепа на думите 
си ученият дава за пример 
Китай, където миналата 
година са регистрира-
ни само три торнадо, а 
в САЩ – 803. На терито-
рията на Китай също има 

равнини, простиращи се в 
северно-южно направле-
ние, но те са пресечени 
от възвишения в източно-
западна посока.

Не всички учени обаче 
са на мнение, че предло-
жението на проф. Тао ще 
има очаквания от него 
ефект. Водещият екс-
перт в областта – проф. 
Джошуа Вурман, обясня-
ва, че това е слабо об-
мислена идея. „Може би, 
ако направи бариерата 
2000 – 3000 м висока, то-
гава ще попречи на тор-
надото“, посочва той. Но 
едно такова решение спо-
ред Вурман би изменило 
климата и може да пре-
дизвика дори повече про-
блеми от разрушителния 
природен феномен.

Mitsubishi Heavy Industries (MHI) доставиха първия 
супер екокораб – Tachibana Мaru. От корабостроител-
ницата съобщиха, че плавателният съд е изключител-
но щадящ околната среда и разходва в пъти по-малко 
гориво. Негов собственик е Tokai Kisen Co. Ltd. Съдът 
е дълъг 118 м, широк е 17 м, гази 8,95 м и ще прави 
преходи при скорост от 19 възела. Той е оборудван 
с хибриден винт, който намалява разхода на гориво. 
MHI съобщиха, че иновативната установка осигурява 
близо 16% по-висока ефективност.

Междувременно съвместен проект на Enviro Nor, 
DNV GL и Innovasjon Norge, Норвегия, предлага нов на-
чин за използване на старите танкери. Те са разра-
ботили концептуалния кораб The Changemaker. Става 
дума за средна по размери плаваща пречиствателна 
станция, която е закотвена далече от брега. Такива 
съдове ще се използват в индустриални зони или в 
градове с население около 250 хил. души. Отпадните 
води ще бъдат извеждани и пречиствани на борда на 
корабите – предимно преоборудвани стари танкери, 
след което дезинфекцираните води ще се връщат на 
брега, например за напояване или други индустриални 
нужди.

Компаниите са разработили и друга концепция 
– The Reliever. Тези кораби ще се използват в зони, 
където ефективността от пречистване е малка. 
Съдовете няма да връщат водата на брега, а ще я 
изливат в морето.

Освен тези проекти групата компании е разрабо-
тила и такива за райони, където чистата питейна 
вода е труднодостъпна за населението. Целта е да се 
смекчат ефектите от развиващия се в някои части 
на света проблем с липсата на вода. В много страни 
непречистени градски и промишлени отпадни води 
намират своя път към морета и океани. Според DNV 
GL до 2040 г. над 40% от хората ще живеят в райони 
без чиста или без питейна вода в резултат на раз-
витието на земеделието и увеличението на светов-
ното население.

Графенът е превъзходен нанома-
териал. Той е здрав, гъвкав и с много 
интересни електрически свойства, 
но пред него стои дълъг път, преди 
да стане комерсиално масово дос-
тъпен. Оказва се, че учените вече 
работят и върху съвсем нов мате-
риал, наречен кадмиев арсенид, кой-
то предлага същите предимства, 
но може да се окаже много по-лесен 
за производство и ежедневна упо-
треба.

Изследователи от „Оксфорд”, 
„Станфорд” и „Бъркли” участват в 

разработката на веществото, кое-
то има същите невероятни елек-
трически характеристики като 2D 
графена, но е здрав и с 3D форма. 
Това може би не звучи като нещо 
съществено, но именно 2D формата 
от един атом дебелина прави графе-
на толкова труден за производство 
и полагане в различни компоненти.

Кадмиевият арсенид има трииз-
мерна кристална решетка, а тес-
товете показват, че електроните 
в нея действат по същия начин като 
при графена – сякаш нямат никаква 

маса на покой. Точно този феномен 
дава на графена неговите порази-
телни електрически свойства.

От новия материал са произве-
дени определен брой заготовки, кои-
то са тествани в центъра Diamond 
Light Source във Великобритания и 
паралелно в „Бъркли”. Резултатите 
еднозначно са показали, че кадмиев-
ият арсенид е нещо като 3D версия 
на графена. Най-голямото предим-
ство на новия материал е по-лесно-
то му производство и манипулация 
заради 3D кристалната структура. 

Henning Larsen Architects, COBE и 
SLA спечелиха международния кон-
курс за европейски спалационен из-
точник (ЕСИ) в шведския град Лунд. 
Той ще се превърне в най-голямото и 
модерно съоръжение за изследвания 
в областта на ядрената физика в 
света. В проекта участват и инже-
нерните компании Buro Happold, NNE 
Pharmaplan и Transsolar.

EСИ ще бъде изследователски 
кампус с протонен ускорител, дълъг 
над 600 м. Ще има и хале, в което 
дадена мишена ще се бомбардира 
с протони. В няколко други зали с 
измервателни уреди за същата цел 
ще се използват неутрони, за да се 
анализират материалите, разглеж-
дани от учените. Комплексът ще 
разполага и с много лаборатории, 
кабинети и зала за лекции и конфе-
ренции. Общата застроена площ ще 
бъде 100 хил. кв. м. Стойността на 
проекта е 1,5 млрд. евро.

Изследователската база ще 
бъде отчасти отворена за публика-
та. Ще бъде изграден отделен ин-
формационен център, където посе-
тителите ще могат да наблюдават 
дейностите, провеждани в EСИ. 

Намирайки се в центъра на реги-
она Оресунд, EСИ ще бъде един от 
най-важните комплекси наоколо. Той 
ще предоставя научна информация, 
чийто потенциал в глобален мащаб 
е толкова голям, че ще промени ко-
ренно бъдещето на Лунд като об-
разователен и научен център и на 
Оресунд като глобална изследова-
телска дестинация. Затова задача-
та за проектирането му е предизви-
кателна и отговорна, уточнява Дан 
Стубергард от COBE. 

Дъждовната вода от ЕСИ ще 

бъде пренасочвана към по-ниски 
точки в околността, които ще се 
превърнат в атракция заради мно-
гообразието от цветя, насекоми и 
птици. Ландшафтът ще има вид на 
мозайка от различни полета. Диви 
естествени плетове ще осигуряват 
пространствена сегрегация и бари-
ери за сигурност. Дъждовната вода 
ще се влива в този ландшафт, обра-
зувайки езера, блатисти зони и поля-
ни, създаващи динамика сами по себе 
си, допълва Стиг Андерсон от SLA.

Строителството на комплекса 

започва тази година и трябва да за-
върши частично през 2019 г., когато 
учените ще могат да започнат ра-
бота с новите съоръжения. Изцяло 
ще бъде готов през 2025 г. 

ЕСИ ще бъде ускорител, много 
по-мощен от съществуващите съ-
оръжения. Очаква се, че между 2000 
и 4000 учени ще го използват всяка 
година. Технологията е такава, че 
може да се употребява за изслед-
ване практически на всичко – от 
медицина до археология и устойчиви 
енергийни ресурси.

Възможно ли е да бъде 

овладяна стихията?

Екокорабът е и красив

Ще строи гигантски 
стени 
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Заедно със столицата на Волжка България в списъка на 
ЮНЕСКО са включени и други забележителности 
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Град Болгар в Татарс-
тан – столица на Волжка 
България, е сред уникални-
те природни места и па-
метници, които бяха вклю-
чени в обновения Списък 
на световното културно 
и природно наследство на 
ЮНЕСКО. Решението бе 
прието на заседание на 
специализирания комитет 
на организацията в Доха, 
Катар. 

Археологическият ком-
плекс в Болгар е разполо-
жен на брега на р. Волга. 
Изживял е разцвет между 
VII в. и XV в. По времето на 
руското нашествие столи-
цата на Волжка България 
е преместена в Биляр, но 
след разрушаването му от 
монголските орди на хан 
Бату тя отново е Болгар. 
През 1361 г. селището е 

опустошено от войските 
на Златната орда, пред-
вождани от хан Тимур. По-
късно, след образуването 
на Казанското ханство, 
столица става Казан. През 
ХV в. Болгар е напълно раз-
рушен от московския велик 
княз Василий, а през 1552 г. 
руският цар Иван Грозни 
анексира Казанското хан-
ство към руската държа-
ва. След завземането в 
околностите му са заселе-
ни бедни руски селяни, кои-
то превръщат и малкото 
останало от древния град 
в руини. Във връзка с това 
Петър Велики издава спе-
циален указ, с който защи-
тава болградските руини. 
Това е първият закон, кой-
то закриля историческия 
град в Русия.

Друга забележител-
ност, която се включва 
в списъка на ЮНЕСКО, е 
пещерата Шове във Фран-
ция. Тя се намира в южната 

част на страната, стана-
ла известна със скалните 
рисунки на праисторичес-
ки животни. Била е обита-
вана преди 30 хил. години 
и засега това са най-цен-
ните стари графитни изо-
бражения от този род. По 
стените има над хиляда 
изображения – лъвове, хи-
ени, пантери, мечки. 

Бурса и Джумалъкъзък в 
Турция са също от новите 
обекти, избрани от спе-
циалистите на  ЮНЕСКО. 
Къщите в двете селища 
много добре показват как 
са се зародили градската и 
селската система при съз-
даването на Отоманската 
империя в началото на XIV 
в. Там е и гробницата на 
основателя на Отоман-
ската династия – султан 
Орхан Гази.

Лозята на Пиемонт в 
Италия са емблематични 
за региона. Те са терасо-
видни, разположени на хъл-

мове, а хората в региона 
се занимават с винопроиз-
водство. 

Останките от дре-
вногръцкия град Пергамон 
са известни в цял свят. За 
съществуването му мест-
ните разбрали през далеч-
ната 1878 г., когато нем-
ският инженер Карл Хуман 
бил поканен от султана да 
строи мостове и пътища. 
Той намерил един от най-
интересните паметници 
на елинската култура – ог-
ромен олтар на бог Зевс. 
Пергамон се славел със 
забележителна архитек-
тура, огромна библиоте-
ка, която се конкурирала с 
Александрийската, Музей 
на скулптурата, амфите-
атър и Храм на театъра и 
всички изкуства. 

Големият канал в Ки-
тай е мащабна водна сис-
тема в североизточните 
и централните равнини на 
Китай, която се прости-

ра от Пекин до провинция 
Чжъцзян на юг. Мащабни-
ят строеж започва през 
V в. Системата от 2000 
км изкуствени канали е 
планирана като основно 
средство за комуникация 
и вътрешен транспорт в 
империята.

Предколумбовите сели-
ща и гигантските каменни 
сфери в южната провин-
ция Дикис на Коста Рика 
са една от най-големите 
загадки за човечество-
то. Тук са разпръснати 

стотици гладки каменни 
сфери. Най-големите са с 
диаметър 2,57 м и тежат 
по 16 т.

Друго място с истори-
ческа и духовна стойност 
е Намхансансон, Южна 
Корея. В буквален превод 
означава Крепостта на 
планината Намхансан – 
важен град със система 
от крепостни укрепления 
и храмове. Създаден е за 
убежище при извънредни 
обстоятелства в планин-
ски район край Сеул. 

Малко е останало от 

величието на Болгар

Жителите на Лон-
дон отдавна са пове-
че от населението в 
България. Затова не е 
чудно, че тук се изпъл-
нява един от най-забе-
лежителните проекти 
в Европа. „Кросрейл” 
ще бъде нова жп ли-
ния, чиято стойност 
е 14,8 млрд. британ-
ски лири. Влаковете 
по новото трасе ще 
са дълги цели 200 м и 
ще превозват до 1500 
пътници, което е бли-
зо два пъти повече от 
капацитета на движе-
щите се в момента в 
столицата на Велико-
британия.

Системата е 118 км 
релсов път и с пускането 
й през 2018 г. ще свърз-
ва 37 станции, като се 
очаква капацитетът на 
лондонското метро да се 
увеличи с 10%. Но по-голя-
мата полза за жителите 
на града ще е, че значи-
телно ще се съкрати вре-
мето за придвижване от 
различните му краища. На-

пример разстоянието от 
Бонд Стрийт в центъра 
до летище „Хийтроу” ще 
се взима само за 26 мин. 

Новата линия ще бъде 
и поредната забележи-
телност на Лондон заради 
множеството археологи-
чески обекти, на които 
строителите й попадат и 
за чието проучване и раз-
витие вече има създадена 
специална програма.

Към момента основ-
ната дейност извършват 
четири двойки 1000-тон-
ни машини, които дълбаят 
земята почти без прекъс-
ване. Максималната им 
скорост на придвижване 
е до 260 м на седмица, а 
средната скорост, с коя-
то работят в Лондон, е 
100 м седмично. На 40 раз-
лични обекта по проекта 
са заети над 8000 души.

Една от най-многоброй-
ните общности от фенове 
на легендарния Хари Потър 
е в Япония. Те вече могат 
да се почувстват като 
истински магьосници в но-
вия атракционен комплекс, 
посветен на юношата 
вълшебник. Той е разполо-
жен на територията на 
тематичния парк на „Юни-

върсъл Студиос Джапан”, 
създаден по мотиви на 
най-известните холивуд-
ски екшъни.

На церемонията при 
откриването посетители-
те хорово са прочели въл-
шебна клетва, след което 
са получили достъп до 
Хогуортс – знаменитото 
училище за вълшебства, 

където са се учили без-
страшният Хари Потър, 
неговите другари и съпер-
ници. Посетителите ги 
очакват куп приключения и 
атракции, създадени по по-
следната дума на техни-
ката. На особена популяр-
ност се радва визуалният 
имитатор, който създава 
пълна илюзия за вълнуващ 

полет върху метла.
В построяването на 

атракциона японският фи-
лиал на „Юнивърсъл Сту-
диос” е вложил 445,5 млн. 
долара. В компанията са 
уверени, че популярността 
на Хари Потър ще привлече 
допълнително 2 млн. фено-
ве годишно и ще достигне 
12 млн. посетители.

Властите в Москва за първи път в 
историята на една от най-големите ме-
тросистеми в света обявиха междунаро-
ден конкурс за две нови станции. Дизай-
нът им ще бъде избран след състезание, 
в което се очаква да участват изтъкна-
ти архитекти от цял свят. 

Двете нови спирки ще бъдат изгра-
дени в районите „Сонцево” и „Ново Пере-
делкино”. Според заданието на конкурса 
станциите трябва да бъдат неподра-
жаеми и с уникален дизайн. Те ще бъ-
дат част от линията Калининско – Со-
нцевская и е нужно да са готови до 2017 г.

В близкото минало метрото на Мос-
ква се възприемаше като показно за 
технологичните и научните постижения 
на бившия Съветски съюз. Сега с обявя-

ването на конкурса властите искат да 
затвърдят съвременния облик на града. 
Според плановете през станция „Сонце-
во” ще преминават до 7500 души на час в 
пиковите моменти и там трябва да има 
две зали за различните посоки на движе-
ние. През другата – „Ново Переделкино”, 
ще минават по около 12 100 пътници на 
час. Десет от финалистите в конкурса 
ще си поделят награден фонд от над 84 
хил. евро, а двамата победители ще по-
лучат по 75 хил. евро. 

С 2,4 млрд. души годишно московското 
метро е второто най-натоварено в све-
та след това в Токио. Затова властите 
планират до 2020 г. да разширят мрежа-
та му със 150 км нови линии и над 70 нови 
станции.

Някои от метростанциите в руската столица са истински шедьоври на изкуството



34 СТРОИТЕЛ КУЛТУРА петък, 1 август 2014

ФИЛМ НА СЕДМИЦАТА

КНИГА НА СЕДМИЦАТА

Робинзоновец от 
XIX в., оцелял 20 години 
на необитаем остров 
и превърнал се в све-
товна знаменитост; 
мастит писател – но-
сител на Нобелова на-
града за литература 
и герой от Втората 
световна война; учен 
климатолог, предска-
зал глобалното затоп-
ляне и заплахите от 
променящия се климат 
и изчезнал безследно 
сред ледовете на Грен-
ландско море – това са героите в романа „Лъжите на 
бащите” на Том Егеланд, един от най-четените скан-
динавски автори.

Когато край бреговете на Барбадос изплува бутил-
ка с послание под формата на дневник, написан от уче-
ния Карл Скот до сина му Виктор, това хвърля светлина 
върху случилото се преди 20 години във водите на Грен-
ландско море. Съобщението се превръща в сензация и 
младият потомък получава примамливо предложение да 
напише книга за баща си, както и за не по-малко извест-
ните си дядо и прадядо.

Тогава малко момче, а сега нашумял журналист и 
бунтар, Виктор все още носи в себе си незараснала 
рана заради изчезването на баща му, след което майка 
му го изоставя и се премества да живее на гръцки 
остров. С такива известни предци отстрани може 
да изглежда като галеник на съдбата, но самият той 
се чувства като кълбо от противоречия и неизвест-
ности.

За да събере информация, Виктор тръгва на пътува-
не по света – пътешествие, което ще промени както 
живота му, така и представата за великите му предци. 

Страницата 
подготви 
Мартин Динчев

След големия успех на 
първото издание на Фес-
тивала на цветовете 
„Холи”, състоял се в сто-
лицата на 21 юни и събрал 
хиляди на стадион „Акаде-
мик”, организаторите ре-
шиха да зарадват жите-
лите на Бургас и Пловдив 
с още две летни издания 
на най-цветното събитие 

в България.
Бургас ще избухне в 

багри на 9 август. Фес-
тивалът ще гостува на 
Sea Garden Festival. Сце-
ната ще бъде открита в 
14:00 ч., като на всеки кръ-
гъл час до 23:00 феновете 
ще могат да се включат в 
масови цветни експлозии 
под съпровода на елек-
тронни звуци в различни 
стилове, като дръм-енд-
бейс, хаус и т.н.

На 13 септември епи-

център на „Холи” ще ста-
не Пловдив. На Гребната 
база в града пловдивчани 
ще имат възможността 
да изживеят неповтори-
мата емоция на индий-
ската традиция, която 
отбелязва победата на 
доброто над злото, но-
вото начало, любовта и 
радостта от живота. 
На сцената ще се качат 
белгийското диджей дуо 
The Offenders, Sofia Cartel 
(Danolite vs Vida), индий-

ски артисти и танцьори, 
както и други интересни 
имена от електронната 
сцена. 

Билети за двете съби-
тия могат да бъдат наме-
рени в разпространител-
ската мрежа на Eventim. 
Първите 200 бройки са 
на цена от 12 лв., а след 
изчерпването им – 15 лв. 
Торбичките с цветен прах 
ще могат да бъдат заку-
пени на място: 1 ще е за 
4 лв., 4 – 10 лв., а 9 – 20 лв.

Фотокредит Гроздан Георгиев

   
    

Първото издание на Фестивала 

на цветовете в София събра 

хиляди ентусиасти на столичния 

стадион „Академик”

Новото филмово пре-
дизвикателство, в кое-
то Скарлет Йохансон се 
впуска, отвежда актри-
сата в света на безгра-
ничните човешки въз-
можности. За първи път 
ще видим холивудската 
звезда в главна екшън 
роля, която затвърждава 
имиджа й на лошо моми-
че, наложен от образа на 
Черната вдовица („От-
мъстителите”).

Сценарист и режисьор 
на фантастичния екшън 
„Люси” е Люк Бесон, извес-
тен най-вече с филмите 
„Леон”, „Петият елемент” 
и телевизионния сериал 
„Никита”. Французинът е 
създател на серия ембле-

матични героини, които 
впечатляват не само с 
красив външен вид, но и 
с внушителни физически 
и интелектуални способ-
ности. Сред актрисите, 
работили с него, се откро-
яват имената на Натали 
Портман („Леон“) и Мила 

Йовович („Петият еле-
мент“). Скарлет Йохансон 
застава начело на новата 
му продукция, а неин екра-
нен партньор е легендар-
ният Морган Фрийман.

В „Люси” Скарлет Йо-
хансон се превъплъщава 
в образа на млада жена, 

която живее във футу-
ристичния азиатски град 
Тайпей. След като става 
жертва на отвличане, тя 
се събужда с няколко плика 
наркотици, зашити във въ-
трешността на стомаха 
й. Случайното изтичане 
на единия пакет в тялото 
й отключва неподозиран 
капацитет на нейния мо-

зък и я оборудва със сила, 
бързина, възможности 
отвъд тези, които хората 
познават. Надарена със 
свръхпотенциал, Люси се 
заема със задачата да от-
мъсти на хората, поста-
вили я в тази ситуация. 
С помощта на професор 
Норман (Морган Фрий-
ман), специализиран в из-

следванията в областта 
на човешкия мозък, тя за-
почва преследване, което 
ще разкрие тайни отвъд 
границите на човешкото 
познание. В разгара на ми-
сията Люси открива нови 
хоризонти на човешките 
възможности, които й поз-
воляват да научи китайски 
за час, да контролира вре-
мето и пространството, 
както и да управлява тяло-
то си по невиждан начин. 
Изтеклият в тялото й 
наркотик отключва дос-
тъпа до много повече от 
онези 10 процента мозъчен 
потенциал, които обикно-
вените хора използват. 
Така тя има възможност 
да разкрие тайни „отвъд 
границите на нашата Все-
лена“. Тази й дарба обаче 
поставя един много важен 
въпрос – готово ли е чове-
чеството за това?

След 5-годишна подготовка сериалът 
„12 маймуни” съвсем скоро ще прикове внима-
нието на феновете на едноименната класика, 
режисирана от Тери Гилиъм. Сценаристът и 
продуцент на проекта Тери Маталас разкри, 
че героите ще носят същите имена като на 
онези в игралната лента, като в главната роля 
е актьорът Аарън Станфорд. 

„Мисля, че имаме изцяло нов подход към 
историята. Всички в екипа сме много големи 
фенове на оригинала и изпитваме дълбока лю-
бов и уважение към този материал. Затова, 
когато обсъждахме какво ще правим, решихме, 
че няма просто да копираме засегнатото от 
лентата. Променихме правилата. В ориги-
налния филм времето не се променя, докато 
в нашата продукция това се случва. Така че 
обърнахме всичко с главата надолу – от обра-
за на Коул до този на д-р Райли (в чиято роля 
се превъплъщава актрисата Аманда Шул от 
сериала „Костюмари”), добавихме и някои нови 

персонажи. Сюжетът разглежда голяма част 
от темите, засегнати в първообраза, но има 
и страшно различни неща”, сподели Маталас.

Сайфай класиката на Тери Гилиъм от 
1995 г. изстреля кариерата на Брад Пит във 
висините, донасяйки му номинация за „Оскар” 
за поддържащо изпълнение. В другите главни 
роли бяха Брус Уилис като пътешественика 
във времето Коул и Маделин Стоу като опит-
ващата се да му помогне д-р Райли.

Създателите на сериала твърдят, че са обърнали оригинала 
с главата надолу

След малко повече от година 
пауза Музикалната конференция на 
Югоизточна Европа SeeMe се завръ-
ща в София между 24 и 26 септември. 
Събитието ще събере за седми път 
артисти, групи, диджеи, продуцен-
ти, клубни промоутъри, мениджъри 
на лейбъли, професионалисти и лю-
бители от сектора.

Музикалната индустрия е посто-
янно развиваща се сфера, която из-
исква от експертите да разширяват 
знанията си и социалния си кръг и 
да са в крак с последните тенден-
ции всеки ден. Музикалният бизнес 

става по-всеобхватен и по-сложен, 
имайки предвид все повече външни 
фактори, като околната среда, ди-
гиталните технологии и социалните 
медии.

Водещи експерти от междуна-
родни музикални лейбъли ще изнесат 
презентации за последните инова-
ции в музикалната индустрия и ще 
споделят своите знания, предоста-
вяйки ценни съвети. 

Мисията на конференция е да съз-
даде творческа среда за бъдещи съв-
местни проекти, които да помагат 
за развитието на сектора.

Музикалната конференция ще се проведе за седми път
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Светослав Загорски

Винаги съм си мислел кол-
ко много му липсва морето на 
Рим, но има град, който можем 
да приемем като умалено ко-
пие на италианската столица 
и едновременно с това е един 
от най-красивите курорти на 
Адриатическо море. Той обаче 
не е на Апенинския полуостров, 
макар да има почти същия Ко-
лизеум. Разположен е на хърват-
ския полуостров Истрия. Градът 
е Пула – най-южната и приказна 
точка на този полуостров.

До града може да се стигне 
само за ден от София с кола, 
което го прави доста предпо-
читана дестинация за родните 
почитатели на Адриатическо 
море. Пътят е около 1050 км, 
като след Загреб се тръгва 
по магистралата за Опатия – 
друго красиво хърватско град-
че. Когато стигнете до него, 
до Пула остават около 90 км и 
можете да минете бързо през 
средата на полуострова или да 
се насладите на гледките от 
пътя покрай морето. Изборът е 
ваш, но крайната точка е една 
и съща – едно от най-древните 
селища в света, където може-
те да видите свидетелства за 
Homo erectus (изправения човек) 
отпреди 1 млн. години, открити 
в близката пещера Сандаля.

Условно Пула може да бъде 
разделен на две – древния град, 
за който ще разкажем после, и 
курортната му зона. Тя се нари-
ча Punta Verudela, като плажо-
вете са предимно разположени 
на скалите или на бетонирани 
платформи. В залива можете да 
намерите малки каменни пла-
жове, които са доста удобни, с 
прекрасни гледки към морето, лъ-
хащи на романтика. Някои от тях 
са окупирани от нудисти, а други 
части от скалите са се превър-
нали в царство за рибарите. 

Много българи идват тук за 
риболов, като комбинират плажа 
с това удоволствие. Мераклии-
те трябва да са наясно обаче, 
че за целта ще им е необходим 
официален билет. Продава се за 
150 куни (около 20 евро) в цен-
търа на града. След това оста-
ва само да направите стръв от 
сардини и тесто и да мятате 
въдицата. Можете да хванете 
много вкусните морски кефали.

Рибата е и основен специа-
литет на местната кухня. Ще 
хапнете прекрасно в някое от 
малките ресторантчета по 
крайбрежието или из тесните 
централни улички. Попитайте 
за прословутата яхния, която 
се прави от филе от различни 
видове риба. Ще я преглътнете 
без проблем и с удоволствие, 
ако опи тате от местното бяло 
вино, което горчи съвсем леко, 
но е с прекрасен плодов аромат.

Иначе туристическите ком-
плекси на Пула се простират по 
30-километровото крайбрежие. 
Това са миникомплекси, включ-
ващи хотели от 2 до 5 звезди, 
повечето с апартаменти тип 
студио с оборудвана кухня в тях. 

Първият модерен  

хотел „Ривиера“ 

е открит през 1908 г. След 
това отварят врати и Miramare, 
Bologna, Milano и Centrale. Мал-
ко по-късно в града се ражда и 
най-прочутата му жителка – из-
вестната актриса Алида Вали. 
Че е италианка, не бива да ни 
учудва, защото по това време 
– двайсетте години на миналия 
век, Пула е бил под управлението 
на Рим. 

Първата организирана ту-
ристическа група в Пула е от 
началото на XIX в., когато Джо-
вани Карара – реставратор на 
антики, прави през 1828 г. тур 
за хора с различни интереси. 
Четири години по-късно лично 
австрийският император Фер-
динанд I посещава града. 

Пула се гордее и с друга 
известна личност – писате-
ля Джеймс Джойс. През 1904 
– 1905 г. той живее тук, като 
преподава английски език в учи-
лище „Берлиц” на военноморски 
офицери от Австро-Унгария, 
настанени в местната кора-
бостроителница. Докато е в 
града, организира разпростра-
няването на своята сатирична 
балада за Уилям Бътлър Иейтс и 
Джордж Ръсел.

Ако сте за по-дълго време, 
може да вземете ферибота 
и да отидете на островите 
Бриони. Те са само на 6 км от 
Пула. Известни са с лятната 
резиденция на Тито – сега тя 
е на хърватския президент. 
На Брионския архипелаг може-
те да се любувате на остан-
ки от римски дворци, антични 

храмове и пищна растител-
ност.

Пула обаче е направо Мека на 
древноримските останки. Раз-
ходката из Стария град напом-
ня изключително много на раз-
ходка из Рим и в никакъв случай 
не трябва да пропускате това 
изживяване. Най-прочутата 
сграда тук безспорно е Колизе-
умът от I в., който е сред шест-
те най-големи оцелели арени в 
света. Построен е по времето 
на император Веспасиан и още 
тогава хората са го наричали 
„по-малкия брат на Колизеума в 
Рим“. Тази древноримска арена 
побира около 23 хил. души. Сте-
ната й откъм морето достига 
34 м, а най-широкият й диаме-
тър е 135 м. Могат да се видят 
72 арки, които са успели да се 
запазят в дъждове и бури за 
последните 2000 години. Около 
404 г. гладиаторските игри са 
забранени, след което амфите-
атърът в Пула е бил използван 
като пазар. Днес Колизеумът 
все още е действащ, като на 
арената се провеждат опери, 
театри и рок концерти. Тук е 
свирил дори и Стинг, гастроли-
рали са Лучано Павароти, Хосе 
Карерас, Ерос Рамацоти. По вре-
ме на Втората световна война 
италианската фашистка адми-
нистрация е замисляла арената 
да бъде демонтирана камък по 
камък, за да се пренесе в Ита-
лия. Начинанието е изоставено, 
след като се разбира цената за 
осъществяването му.

Други две забележителни 
и добре запазени останки от 
римско време са триумфалната 
арка от I в. – Арката на Сергий, 

и Храмът на Август от съща-
та епоха, който е ситуиран на 
форума при управлението на им-
ператор Август. Площадът е из-
граден през I в. пр.Хр. в близост 
до морския бряг. Около него са 
били разположени храмовете на 
Юпитер, Юнона и Миневра. Тър-
говският и административен 
център на града остава главен 
площад на класическа и средно-
вековна Пула. Той е сърцето на 
селището и в наши дни заедно с 
издигащия се в северозападния 
му край Храм на Август. Остан-
ки от религиозния дом на Юнона 
са вградени в задната фасада на 
построената през XIII в. сграда 
на кметството. Тук, на 

площада на Август,

има прекрасни сгради във ве-
нециански стил и кокетни малки 
заведения и кафененца, където 
можете да опитате много раз-
нообразна храна.

Два римски театъра в Пула 
също устояват на разрухата на 
времето. По-малкият – с диа-
метър на кръга 50 м, от II в., се 
намира близо до центъра, а по-
големият – с диаметър на кръга 
100 м, от I в., е в южния край на 
града.

Централната улица на Ста-
рия град е „Сириус“. Тя се изкачва 

именно до римския площад при 
Храма на Август, а по нея се из-
лиза през Арката на Сергий. На 
близката улица „Флациусова“ пък 
се намира базиликата „Санта 
Мария Формоза“ – паметен храм 
от VI в. Била е грандиозна бази-
лика, но в момента е разрушена. 
Нейните подпорни мраморни ко-
лони и орнаменти са използвани 
при строежа на църквата „Сан 
Марко“ във Венеция.

Както можете да се досе-
тите, историята на Пула за-
почва отпреди римско време. 
Тя съществува от 3 хилядоле-
тия и създаването й е свързано 
с легендата за Аргонавтите 
и Златното руно. Според нея 
Колхидите, преследвали Язон в 
Северна Адриатика, изправени 
пред невъзможността да го хва-
нат, се заселили на това място, 
наричайки го Полай, което озна-
чава Град на убежището.

Полуостров Истрия 

е завладян от римляните 
през 177 г. пр.Хр., започвайки пе-
риод на романизацията му. Пула 
е издигнат в ранг на колония 
през 46 – 45 г. пр.Хр., по време-
то на Юлий Цезар, като десети 
регион от Римската империя. По 
време на гражданската война 
от 42 г. пр.Хр между триумви-
рата Октавиан, Марк Антоний и 
Лепид срещу убийците на Юлий 
Цезар – Брут и Касий, градът 
взема страната на Касий. След 
победата на Октавиан Пула е 
разрушен, но скоро след това 
е издигнат наново по искане 
на дъщеря му Лулия. Извършено 
е мащабно строителство. Из-
гражда се канализация и водо-
снабдяване. 

Пула е укрепен с крепостна 
стена с 10 порти. В римската 
крепостна стена се е влизало 
през два централни входа – през 
вратата на Херкулес, датираща 
към I в. пр.Хр., и през портата 
близнак, строена през II в. Хер-
кулесовата врата е увенчана с 
главата на митичния герой. 

Цялата тази красота може-
те да видите и днес, ако отиде-
те на море в Пула.

Изглед от пристанището

Храмът на Август, а до него е 

кметството от XIII в.

Арката на Сергий, през която 

се е влизало в древния град

Колизеумът е голям почти 

колкото римския

Морето прави красиви 

микрозаливчета в брега

петък, 1 август 2014
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Construction will take 22 months 

“We start working on 
the extension of the second 
metro line along Cherni vrah 
Boulevard – from James 
Bourchier Boulevard to Sre-
barna Street. Of course, 
such construction cannot go 
without problems but they 
will not be dramatic. So far 
everything goes according to 
plan. We met with residents 
in the area and told them 
what traff ic organization 
would be introduced dur-
ing construction of the new 
stretch. We shortened the 
duration of construction to 22 
months. The implementation 

of such a facility for a period 
less than two years is a very 
difficult task and this is the 
last section to be built in such 
a short period,” said to “Stroi-
tel” newspaper Executive Di-
rector of “Metroplitan” PLC 
Prof. Dr. Eng. Stoyan Bratoev. 
He and Sofia Mayor Yordan-
ka Fandakova inspected the 
construction of the metro in 
the area of Sofia Airport. 

The investment for con-
tinuation of the second line 
wi ll  amount to EUR 21.7 
million. Its length is 1.3 km. 
“One kilometer is worth EUR 
16.7 million. This is the low-

est value for construction 
of the underground section 
of the metro so far. The 
amount is less even than 
Lot 2 “Mladost 1” – Business 
Park in “Mladost 4” District 
where we got an average 
of EUR 17 million per km,” 
said Eng. Bratoev. Financ-
ing of the project is under 
OP “Transport and Trans-
port Infrastructure 2014 - 
2020” (OPTTI). Construc-
tion of the stretch started 
with funds of Sofia Munici-
pality. For beginning of the 
implementation are provided 
BGN 10 million to be recov-

ered under the operational 
program. To the question 
“Is there a risk the project 
not to receive subsidies 

from the EU?” “Metropoli-
tan” chief replied “Always 
exists a risk. The project is 
included in OPTTI but it has 

not yet been signed. If not 
approved, we have to find a 
solution and get it financed 
with own funds.” 

Mrs. Mihailova, congratulations! For the 

first time Bulgarian MEP was elected chair 

of a committee in the European Parliament, 

of the regional policy. How do you accept 

this challenge? 

At first for me it is just a challenge. Sec-
ondly, it recognizes the continued pro-Euro-
pean policy of the group of European liber-
als and democrats and the success of the 
Movement for Rights and Freedoms (MRF) at 
the vote for members of the European Parlia-
ment. My choice for chair is not accidental. 
It is due to the participation of ALDE in sup-
port of the pro-European policy of EP and of 
the position of MRF, which has four members 
in the group. The responsibility I take is very 
high. It is the least personal. The responsibil-
ity is to the party MRF, to ALDE and to the 
common European policy, because this com-
position of EP is a bit different from the previ-
ous ones. Now in the parliament there are 
representatives of parties who openly deny 
the common values of the EU, its achieve-
ments so far and the future opportunities of 
the union for its citizens. It is very important 
that all of us who defend European priorities 
to give a clear signal to the citizens what we 
do and in what direction we continue to work. 

Would you tell us what exactly does the 

Regional Policy Committee at the European 

Parliament. What will be your main priori-

ties? 

Above all, my main political task will be 

the committee to turn into a natural European 
forum, from where to the citizens of the Un-
ion will reach messages that will explain the 
impact of regional policy. They should not be 
only spent money rates but a number of re-
habilitated public buildings, supported small 
and medium-sized enterprises – in any field 
they work. The impact of what we achieve to 
improve the quality of life of the Europeans 
should be clear. This was the focus in the last 
hearing of the Director General of the Direc-
torate General “Regional and urban policy” in 
EC Walter Deffa. In his presentation before 
the committee was an element – what we ac-
tually assist in regional development. He un-
derlined how over 4 million citizens of Europe 
in one programming period have better quality 
drinking water, how half a million jobs were 
created thanks to the common European re-
gional policy and how over 70 thousand small 
and medium enterprises have started busi-
ness due to the European Regional Develop-
ment Fund. So my main priority is to more 
clearly hear and reach every EU citizen what 
is the effect of this policy. 

Eng. Nikolay Chomakovski, 
member of the BCC Board: 

Casinos in Bulgaria 

We should believe that 
better times will come 

Eng. Chomakovski, you 

had a birthday a few days 

ago. Congratulations from 

the team of “Stroitel” news-

paper. How would you com-

ment on the development of 

your professional career so 

far? 

Thank you! One of the 
things I can point out is that 
one has to be more patient, 
to set achievable goals as 
well as to be aware of what 

to expect from himself and 
to know where to find his 
personal motivation. An-
other thing is that people 
are important. Most of the 
successes in the company I 
head have happened thanks 
to the team that I am honored 
to lead. Over the years, I got 
convinced in the validity of 
the expression that it takes 
95% work and 5% talent to 
achieve your goals. This is 
definitely true. 

What do you wish for 

your holiday?

First – health, whatever I 
wish to all readers of “Stroi-
tel” newspaper. The other 
things are transient and 
achievable. Do not lose faith 
that the situation will improve. 
After the storm always comes 

the sun. 
 
This month “Pipe sys-

tem”, the company whose 

manager you are, celebrates 

its 10 anniversary since its 

creation...

As I look at these years 
I see that this as a period of 
hard work, daily struggle with 
the challenges, that eventu-
ally led to 10 years continu-
ous growth. Another important 
conclusion that I made is that 
a goal should not be pursued 
at absolutely any cost be-
cause this leads to exhaus-
tion. I believe that in our indus-
try survive only those who are, 
if I may say so, good in the 
discipline “long-distance run-
ning”. Often namely patience 
and the ability to say “no” 
keep a business or company. 

Past and present merge in 
the construction of the trestle 
at Lions’ Bridge. Grandeur 
and dignity of history and re-
quirements of the present are 
combined in a complex engi-
neering facility. It will provide 
an increase in transport and 
pedestrian flows. Meanwhile 
Lions’ Bridge, built in 1890, 
will be saved and will remain 
as a historical monument. As 
contractor of the roundabout 
was chosen the association 
“Lions’ Bridge” which includes 
“Glavbolgarstroy”, GBS-In-
frastructure Construction”, 
“Stroyinjekt”, “Start engineer-
ing” and “Patproekt 2000”. 
They won the contract in the 
summer of 2011, as Sofia 
Municipality started work 
on the preliminary design in 
2009.

The new transport solu-
tion at the intersection of 
Slivnitsa Blvd and Maria 
Louisa Blvd will be a three-
level junction. It will provide 
an opportunity to use auto-
mobile, tram and metro trans-
port. The project is for BGN 
22 million. The challenges to 
builders are not a few – con-
tinuous rains, archaeological 

finds, unmarked underground 
communication and others. 
However, professionals work 
almost around the clock at 
the site – in two shifts start-
ing from 5 am and end at 11 
pm. Depending on the activi-
ties carried out, workers are 
between 80 and 320 peo-
ple creating another unique 
transport facility in Sofia. 

Between the two world wars Bulgaria be-
came sixth in Europe at pace of economic 
development. Many people grew rich but 
entertainment was not so much. Bulgarians 
with entrepreneurial spirit invented another 
non-standard for the time and local customs 
project – construction of a casino. 

The royal casino in Varshets 

It is a small version of the complex in 
Baden-Baden – the famous resort near Vi-
enna. At the beginning this place was only 
a rotunda. The holiday-makers passed by, 
drank warm water and listened to Sofia or-
chestras. The creation of the casino began 
in 1920. Its official inauguration was in 1924 

but there is evidence that as early as 1922 it 
welcomed lovers of gambling. Frequent visi-
tor was Prince Kiril – brother of Boris III, and 
probably that is why from the so-called Bath 
casino people began to call it royal. In the 
30ies it was already enriched with a confec-
tionary and a restaurant with live music. 

The idea of building the first spa ensem-
ble to the casino belonged to Dr. Damyan 
Ivanov and his wife Wilhelmina who locals 
called Mina. She was an aristocrat, Viennese, 
daughter of Ludwig Visokometski – first coun-
selor of Archduke Ferdinand. It is believed 
that she provided valuable guidance for the 
professional layout of gardens in the town. 

Iskra Mihailova, Chair of the European Parliament 
Regional Policy Committee: 

In October we will sign 
partnership agreement 
with the European 
Commission 

Lions’ Bridge – where past 
meets present 
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Волейбол Бокс

Атлетика

Седем златни медала спечелиха бъл-
гарските атлети от 73-ата балканиада, 
която се проведе през уикенда в Питещ 
(Румъния). След титлите в събота на Ге-
орги Иванов (гюле), Тихомир Иванов (скок 
на височина) и Силвия Дънекова (3000 м с 
преп.) в неделя националите взеха още 4 
златни медала. Инна Ефтимова триумфи-
ра на 200 метра с 23,99 секунди, и то при 
насрещен вятър от 3,7 м/сек. Радослава 
Мавродиева победи в тласкането на гюле 
със 17,6 м. Опитната Венелина Венева-
Матеева спечели титлата в скока на 
височина със 190 см.

Най-куриозна, но и убедителна пък бе 
победата на Митко Ценов на 3000 метра 

с препятствия. Националът подмина пър-
вото водно препятствие и след това се 
наложи да се върне, за да го преодолее, 
както изисква правилникът. Въпреки 
това забавяне Ценов успя да спечели убе-
дително златото с 8:52,33 мин. Сребърен 
медал взеха Радослав Димитров на троен 
скок с 16,62 м и Мирела Демирева в скока 
на височина със 187 см.

Бронзови отличия заслужиха Силвия 
Дънекова (1500 м - 4:26.54 мин) и Андриа-
на Бънова (скок на дължина – 6,22 м).

Английският гранд „Челси“ вече търси 
купувач на испанския национал и нападател 
Фернандо Торес, след като в клуба се завър-
на Дидие Дрогба. След идването на 36-го-
дишния котдивоарски нападател „сините” 
от Лондон искат да намалят бройката на 
чужденците, след като в момента разпо-
лагат с 18 футболисти от чужбина на въз-
раст над 21 години при лимит от 17 души.

Основна пречка за бързата продажба 
на Торес ще бъде високата му цена. „Челси“  
очаква да получи за испанеца поне 50 млн. па-
унда, а интерес към нападателя има от бив-
шия му клуб „Атлетико“ (Мадрид) и „Монако“.

Мениджърът на „Манчестър Юнай-
тед“ Луис ван Гаал заяви, че е наследил 
„разбит отбор" от предшественика си 
Дейвид Мойс. „Трябваше да наследя сър 
Боби Робсън в „Барселона“, след като 
той спечели три трофея, и това не беше 
проблем за мен. Когато е постигнат 
успех, това означава, че разполагаш с 
много добър отбор. А сега поемам един 
разбит тим“, подчерта той. 

„Ако погледнете състава, в него има 
качествени футболисти. Тук са Руни, 
Ван Перси, Ернандес, Уелбек, Мата, Фе-
лаини, Ерера. Има доста футболисти, 

които могат да играят на една и съща 
позиция. Много по-трудно е да успееш в 
тежка ситуация. Изключително много 
уважавам сър Алекс, защото никой друг 
не е печелил толкова много титли”, за-
яви Гаал. 

„Когато ме потърсиха от „Манчес-
тър Юнайтед“, не се съгласих веднага, 
защото имах и други оферти. Трябваше 
да помисля върху предложението. Но при-
ех заради голямото предизвикателство. 
Бях в „Аякс“ - най-добрия отбор в Холан-
дия. Бях в „Барселона“  - най-големия клуб 
в Испания. После бях и в „Байерн”, който 

е №1 в Германия. Затова трябваше да 
кажа „да" и на „Манчестър Юнайтед“ - 
най-големия в Англия."

„Не считам, че с Жозе Моуриньо мо-
жем да участваме в някакви психологи-
чески игри. Той е мой приятел. Изпитвам 
респект към своите колеги и не мисля, 
че ще има напрежение между мен и друг 
мениджър", добави  Гаал. 

В лагера на националния отбор по во-
лейбол на Казахстан за девойки все пове-
че обсъждат отстраняването от отбора 
на състезателката Сабина Алтинбекова. 
17-годишната спортистка се превърна в 
световна звезда по време на азиатското 

първенство за девойки. Тя застана във фо-
куса на всички медии заради изключително 
атрактивния си външен вид. Девойката е 
висока 1,82 м, с невинно лице и азиатски чар.

Местните специалисти призовават 
красавицата да бъде отзована от нацио-
налния отбор, тъй като привлича излишно 
медийно внимание върху него, което пречи 
върху съсредоточаването на останалите 
състезателки. Вече дори се говори, че в съ-
блекалнята на тима се надигат недоволство 
и завист срещу младата Алтинбекова. За 
това свидетелства и треньорът на тима 
Нурлан Садиков: „Вече е невъзможно да се 
работи при тези обстоятелства. Тълпата 
иска Сабина да играе и недоволства, когато 
тя не е игрището.”  

България официално заяви състава 
на националния си отбор по волейбол 
за Световното първенство в Полша, 
като Владимир Николов е сред избра-
ните играчи. Той ще облече отново 
фланелката на тима, след като се 
оттегли след четвъртото място на 
Олимпиадата в Лондон. Към момента 
националният треньор Пламен Кон-
стантинов тренира с 18 играчи, но 
в състава са включени 22-ма, заради 
риска от контузии. В списъка не е 
включен диагоналът Боян Йорданов, 
който все още лекува контузия в рамото.

Световното първенство по волейбол 
ще се проведе между 30 август и 21 сеп-
тември в Полша, като националите са в 
една група с отборите на Русия, Канада, 
Египет, Китай и Мексико. Първият си мач 
България ще изиграе срещу Мексико на 1 
септември. Разпределителите ще са Ан-
дрей Жеков, Георги Братоев, Георги Сега-

нов и Добромир Димитров. За посрещачи 
са извикани  Валентин Братоев, Златан 
Йорданов, Тодор Алексиев, Тодор Скримов, 
Мирослав Градинаров, Николай Пенчев, 
Розалин Пенчев. Диагонали в тима ще са 
Венелин Кадънков, Владимир Николов, Да-
наил Милушев, Цветан Соколов, а центро-
ве -  Виктор Йосифов, Красимир Георгиев, 
Николай Николов, Светослав Гоцев, Теодор 
Тодоров. 

Световният шампион по бокс в теж-
ка категория Владимир Кличко се изказа 
ласкаво за най-добрия български състе-
зател Кубрат Пулев. Двамата ще изля-
зат един срещу друг в мач за световната 
титла на IBF  в Германия на 6 септември. 
Украинецът говори по време на открита-
та тренировка по бокс, която проведе в 
Холивуд, а думите му бяха цитирани от 
руските медии. „Пулев е един от най-
силните боксьори в тежка категория. 
Той вече показа своята самоувереност 
и желание да стане световен шампион. 
Той няма нито една загуба в кариерата 
си и съм сигурен, че нашият мач ще бъде 
интересен.“

Същевременно българската звезда в 
професионалния бокс Кубрат Пулев вярва, 
че може да победи световния шампион в 
свръхтежка категория Владимир Кличко в 
сблъсъка им. „Не се чувствам напрегнат 
или притеснен от нещо. Наистина е един 
голям мач, но аз имам достатъчно опит, 
сила и вътрешна енергия, което ме кара 

да не се притеснявам от нищо", споде-
ли Пулев. „Превъзхождам Кличко с доста 
неща, които обаче не искам да разкривам. 
Не желая да му давам идеи преди мача. 
Всеки от нас си вади изводи от всяка 
една дума, затова не искам да се изда-
вам. Да даде Господ да имам късмет и 
мисля, че ще го разгромя.” „Победа срещу 
Кличко няма да е трамплин в кариерата 
ми, а връх. Знам, че много българи ще 
дойдат и ще гледат мача. Това допълни-
телно ще ми даде мотивация и енергия”, 
подчерта  Пулев.

Страницата подготви 
Теодор Николов

Шампионът на Бълга-
рия „Лудогорец“ не можа 
да пребори на свой терен 
сръбския „Партизан“. Два-
та тима завършиха на-
равно 0:0 в първия мач от 
третия предварителен 
кръг на Шампионската 
лига. Разградчани излязоха 
със сериозни проблеми със 
състава си, като почти 
целият дефанзивен вал е 
в лазарета, а „Партизан“ 

бе с най-добрите си фут-
болисти. Тимът на Стойчо 
Стоев отстрани сърбите 
миналия сезон, но сега за-
логът е много голям – след 
този двубой остава само 
едно стъпало до групите 
на турнира.

През първото полувреме 
и двата отбора се хвърли-
ха в атаки, но те не дадоха 
резултат. През втората 
част обаче „орлите” и сър-
бите внимаваха повече да 
не загубят, отколкото да 
вкарат. Срещата на ста-

дион „Лудогорец Арена” не 
предложи особени футболни 
достойнства. Тимовете за-
ложиха на предпазлива игра, 
а на терена изобилстваха 
основно здравите единобор-
ства. Това естествено на-
мали почти изцяло чистите 
голови ситуации и логично 
не се стигна до попадения.

Родните шампиони вла-
дееха повече топката, тър-
сеха попадение и определено 
доминираха, но така и не 
успяха да опънат мрежата 
на сърбите. Най-чистите 

голови положения изтърва-
ха Брашанац и Шкулетич за 
„Партизан“ в самото нача-
ло на мача и Марселиньо и 
Мишо Александров в среда-
та на първата част.

Интересът към двубоя 
бе сериозен, билетите за 
мача бяха разпродадени 
още преди три дни. Реван-
шът е след седмица в Бел-
град. Победителят ще си 
гарантира минимум влизане 
в групите на Лига Европа и 
ще е на крачка от тези на 
Шампионската лига.

Холандецът недоволен от работата на предшественика си
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Невена Картулева

Когато чуем за луксозна 
лятна ваканция, си пред-
ставяме белите пясъчни 
ивици насред Индийския 
океан, петзвездни хотели, 
екзотичния Дубай, вили или 
дори острови под наем. Но 
за да бъдете навсякъде, ко-
гато и колкото пожелаете, 
ви е нужна яхта. Тя ви носи 
не само комфортно пребива-
ване из морските ширини, а 
и престиж. 

До XVII в. яхти и по-точ-
но малки ветроходни кораби 
е имало само в Холандия. 
Когато английският монарх 
Чарлз II избира да се прибе-
ре от северната страна 
в родината си на борда на 
този плавателен съд, ари-
стократите в кралството 
научават що е то яхта. Ма-
сово започват да поръчват 
и купуват. 

През XIX в. внушителни-
те лодки стават моторни. 
Дори Фердинанд поискал 
най-престижният кораб на 
България – крайцерът „На-
дежда”, да бъде устроен 
така, че да играе и ролята 
на царска яхта. През 1916 г. 

руският император Николай 
II и немският кайзер Вил-
хелм II подписват договор 
на борда на плавателен съд. 
През 60-те години на XX в. 
милиардерът Аристотел 
Онасис поразява света с 
разкоша на своята яхта. Не-
говият пример е последван 
и дава начало на съревнова-
ние, продължаващо до наши 
дни. Например кралското 
семейство на Обединени-
те арабски емирства купи 
180-метровата шестпалуб-
на красавица Azzam, с която 
засенчи доскорошния първе-
нец сред гигантите – яхта-
та Eclipse на руския милиар-
дер Роман Абрамович.

В разгара на летния 
сезон обаче е време не за 
съревнования, а за почивка. 
Какво по-хубаво от това тя 
да премине в пътешествия 
на прекрасна палуба? Вари-

антите за разходка с лодка 
са много. Стига да сте пла-
тежоспособни. Ето някои от 
най-впечатляващите яхти, 
които могат да бъдат нае-
ти тази година. 

Imagine

Яхтата е с дължина 215 
фута. Разполага с 6 мини-
апар тамента за гости. Мяс-
тото за отдих на собстве-
ника е специално. То включва 
баня с джакузи, както и офис 
и самостоятелен балкон. 
Въпреки че сте в морето, 
където можете на воля да 
практикувате всички водни 

спортове, не сте ли-
шени и от удоволст-
вието да поплувате 
в басейн. Или да се 
отдадете на релакс и 
приятни разговори на 
мокрия бар. 

Imagine e дело на британ-
ския дизайнер Тим Хейууд, а 
името на яхтата не е избра-
но случайно. Тя наистина ви 
предоставя всички необходи-
ми условия, за да помечтае-
те далече от шумния град. 
Многото елементи от дър-
во, които се повтарят на-
всякъде в модерния интери-
ор, допринасят за вашия уют 
и спокойствие. Наемът й за 
една седмица е 530 хил. евро.

Amaryllis

Това не е яхта, а 250-фу-
това плаваща художествена 
галерия. Проектирана е от 
Реймънд Лангтън и обза-
ведена с поръчкови мебели 
от Silverlining. Вдъхновена 
от стиловете бел епок, ар 
нуво и ар деко, Amaryllis е 
неповторимо произведение 
на изкуството. На борда й 
има място за 12 гости, кои-
то могат да се настанят 
в шест каюти. Фитнес 

залата, СПА центърът и 
огромният басейн са задъл-
жителните условия, съпро-
вождащи толкова впечатля-
ващо изпълнение. 

Amaryllis се отличава 

Яхтата 
носи не само 
комфортно 
пребиваване 
из морските 
ширини, но и 
престиж

ЕДНО ВРЕМЕОБЩИНИ

„Илинден“ – 
районът с мисия

Античният стадион 
– сърцето на 
днешния Пловдив

МАРШРУТИ
Сарагоса – 
красивият декор от 
оперите на Верди

Годишната награда за 2013 г. 
на НСОРБ в категория 

„Печатни медии“

Наградата за 2010 г. на Съюза 
на юристите в България  и 
на Висшия съдебен съвет 

за публикация в централния 
печат на правна тематика и за 
точно и обективно отразяване 

дейността на съдебната 
система
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Imagine

Amaryllis

с тъмносин корпус и конт-
растна бяла надстройка. 
Плавайки с нея, можете да 
използвате барбекюто, обо-
рудването за риболов или пък 
да покарате водните мото-
циклети Yamaha, които ще 
намерите на борда. Наемът 
й за седмица е 875 хил. евро.

Titania 

Забавления. Тази дума на-
пълно описва 237-футовата 
яхта. Тук няма да ви липсва 
нищо и пускането на котва е 
напълно излишно. Надуваеми-
ят воден парк е уникален по 
рода си. А като всеки плава-
телен съд от подобен мащаб 
Titania ви осигурява тотален 
комфорт и сигурност с висо-
коквалифицирания си екипаж 
от 22-ма души, сред които и 
инструктори за всички во-
дни спортове. 

Не на последно място 
– това е една от най-голе-
мите яхти в света. Апарта-
ментите за гости са 12, па-
лубите - шест. Те предлагат 
уединение за пасажерите и 
ако на едната текат спорт-

ни забавления, то 
на другата можете 
да подремнете с 
коктейл в ръка или 
от джакузито да се 
насладите на пано-
рамната гледка към 
морето. Терасата 
за слънчеви бани ви 
разкрива спиращ 

дъха 360-градусов изглед. 
Освен баровете, фитнеса и 
големите външни телевизи-
онни екрани тук има дори ки-
носалон. Наемът за седмица 
е 600 хил. евро.

Titania 
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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

- Ало, обаждаме се  
от автосервиза. Жена 
ви дойде да остави 
колата за ремонт, но ние 
не знаем кой ще...

- Ясно, за колата  
ще платя аз.

- Не за това се безпокоим. 
Искаме да знаем кой ще 
плати за ремонта на сервиза.

Строят 
годен цикъл

***

Вдигат 
две нули по 

един км
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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!

 „Света Марина” – гр. Созопол
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MS-POLYMER 2730
(600 ml)

Цени за членове на КСБ

Разполагаме с постоянни 
наличности на склад от 
сив материал

8600 Ямбол, ул. „Индже войвода“ 35
GPS 4228’30.87”80C 26º30’87”И
GSM 0888 50 40 93, тел. 046/66 14 79, факс 046/66 54 80
e-mail: abc_en@mail.bg

ВЛАГОУСТОЙЧИВ 
ШПЕРПЛАТ
А КАЧЕСТВО - DINEA 
BROWN FILM
36 пъти обращаемост SH-Q ВТВЪРДИТЕЛ 

ЗА ШЛАЙФАН БЕТОН

Дом на строителя

www.abc-enginering.eu

8,30 лв./бр.
0,40 лв./кг 
кварц/корунд

20 мм
44 лв./бр.

21 мм
38,70 лв./бр.
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