
Десислава Бакърджиева 

Обявени са процедурите за избор на из-
пълнител за проектиране и строителство на 
лот 3.1 и лот 3.3 от автомагистрала „Стру-
ма”. „По график те трябва да приключат през 
първата половина на 2015 г., когато ще бъ-
дат подписани и договорите с изпълнители-
те на двата лота.” Това заяви пред вестник 
„Строител” инж. Асен Антов изпълнителен 
директор на Национална компания „Страте-
гически инфраструктурни проекти” (НКСИП).

Търгът за лот 3.1 от АМ „Струма” об-
хваща 12,6 км между Благоевград и с. Круп-
ник - от км. 359+000 до км. 366+000 и от 
км. 370+400 до км. 376+000, индикативна-
та стойност е 150 млн. лв. Обявлението 
за лот 3.3 включва 23,6 км между Кресна и 
Сандански - от км. 397+000 до км. 420+624. 
Индикативната стойност на участъка е 200 
млн. лв. Двете обществени поръчки ще се 
провеждат чрез ограничени процедури, т.е. с 
предквалификация. „Решението за това беше 
взето преди почти три години като част 
от стратегията за търгуване на цялата 
АМ „Струма”. Предимството на ограничени-
те процедури е, че те осигуряват по-добро 
качество на оценката. Освен това разходи-
те на оферентите са значително по-малки. 
Причината е, че не е необходимо всички кан-

дидати да правят анализи и изчисления на 
цената, които са трудоемки и скъпи дейнос-
ти по подготовка на офертата. На първия 
етап участниците само заявяват интерес 
и подават документи от административен 
характер. Единственият недостатък на 
ограничената процедура е, че е сравнител-
но по-бавна. В случая с лот 3 на АМ „Струма” 
това няма да е проблем, защото стартира-
ме достатъчно рано и имаме време”, комен-
тира инж. Антов.

На въпроса, очаква ли обжалвания или 
други проблеми при избора на изпълнители 
на лотове 3.1 и 3.3, изп. директор на НКСИП 
отговори: „Няма възложител, който да обя-
ви търг с нагласата, че ще бъде обжалван. 
Не очаквам, че ще имаме такъв тип пробле-
ми. Работихме по процедурата доста дълго 
време. При подготовката на тръжните до-
кументи за основа сме използвали насоките 
и типовите документи, разработени под 
ръководството на JASPERS и по инициатива 
на Централното координационно звено към 
Министерския съвет. По документацията 
работи и съветникът на компанията, осигу-
рен от Европейската инвестиционна банка. 
В крайна сметка се надявам процедурите да 
преминат успешно”, поясни изпълнителният 
директор на НКСИП.
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Държавата отпусна 
166 млн. лв. за     
верифицираните 
плащания по ОПОС

ЕК сключи с България 
Споразумението за 
партньорство за периода 
2014 - 2020 г.
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Общата стойност на поръчките е 350 млн. лв.

Активната позиция на КСБ 
даде резултат:

Служебният кабинет ще 
работи за размразяване 
на фондовете

✓ 
✓ 

✓ 
✓ 
✓ 
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По думите на инж. Асен Антов обявя-
ването на търг за избор на строител на 
лот 3.2 зависи от това какво ще е окон-
чателното решение за тунела при Кре-
сна. „В момента проектирането на съо-
ръжението продължава. Пътните части 
по лотове 3.1 и 3.3 са така разработени, 

че да не предрешават по никакъв начин 
крайния вариант при Кресненското де-
филе. Така че има възможност за промяна 
на лот 3.2, но само ако се утвърди по-до-
бра алтернатива. Повече яснота може 
да очакваме към края на годината или в 
началото на 2015 г.”, допълни той.

Заявления за участие в поръчката 
за лот 3.1 могат да се подават до 10 

октомври 2014 г. Крайният срок за лот 
3.3 е 3 ноември 2014 г. Изпълнителите 
и на двата обекта трябва да подгот-
вят технически проекти и да изградят 
изцяло обектите за три години и поло-
вина. Авансовото плащане ще е 10% от 
договорената сума. Кандидатите трябва 
да докажат, че разполагат с достъп до 
финансов ресурс от 20 млн. лв. Необхо-

димо е също за последните пет години 
участниците да имат изпълнени дого-
вори за строителство и реконструкция 
на магистрали или пътища с дължина 
поне 20 км, поне едно ново изграждане на 
аутобан от 10 км, както и на мостове. 
Тежестта на цената при избора ще е 75 
точки, а на техническото предложение - 
25 точки от общо 100. 
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Документът ни осигурява достъп до общо 
9,8 млрд. евро

Невена Картулева

Европейската комисия 
сключи Споразумението 
за партньорство с Бълга-
рия, което дава старт на 
прилагането у нас на ев-
ропейските структурни 
и инвестиционни фондове 
(ЕСИФ) през новия програ-
мен период 2014 – 2020 г., 
съобщиха от пресцентъра 
на ЕК и на Министерския 
съвет. 

И н в е с т и ци и т е  з а 
общо 9,8 млрд. евро (с при-
носа на Европейския земе-
делски фонд за развитие 
на селските райони и Ев-
ропейския фонд за морско 
дело и рибарство) ще бъ-
дат насочени към образо-

вание, заетост, социално 
включване и здравеопаз-
ване, за приобщаващ рас-
теж, научни изследвания, 
иновации и инвестиции 
за интелигентен растеж, 
свързаност и зелена ико-
номика за устойчив рас-
теж, добро управление 
и достъп до качествени 
административни услуги. 
7,6 млрд. евро можем да 
получим по линия на поли-
тиката за сближаване, 
2,3 млрд. евро – за разви-
тие на селските райони, 
и 88 млн. евро – за морско 
дело и рибарство. Парите 
ще бъдат разпределени в 
общо 7 оперативни про-
грами.

Споразумението за 

партньорство е нацио-
налният стратегически 
документ, очертаващ 
рамката за управление 
на средствата от евро-
пейските структурни и 
инвестиционни фондове 
в България през 2014 – 
2020 г. Това са Европей-
ският фонд за регионално 
развитие, Европейският 
социален фонд, Кохезион-
ният фонд, Европейски-
ят фонд за морско дело и 
рибарство, Европейският 
земеделски фонд за разви-
тие на селските райони.

В своя коментар по по-
вод споразумението евро-
комисарят по регионална 
политика Йоханес Хан за-
яви: „Приехме важен стра-

тегически инвестиционен 
план, който извежда Бълга-
рия на пътя към заетост 
и растеж за следващите 
10 години. Споразумение-
то за партньорство от-
разява решимостта на 
ЕК и на страната за най-
ефективно използване на 
финансирането от ЕС, за 
да могат българите да 
усетят ползата от тези 
инвестиции под формата 
на повишено качество на 
живот. Съгласно новата 
политика на сближаване 
нашите инвестиции тряб-
ва да бъдат стратегиче-
ски, насочени към реална-

та икономика, устойчивия 
растеж и хората. Но не 
скоростта, а качеството 
е основната цел, затова 
през следващите месеци 
ще се посветим изцяло на 
преговори за постигане 
на оптимални резултати 
от инвестициите от ев-
ропейските структурни и 
инвестиционни фондове в 
периода 2014 – 2020 г. Не-
обходимо е всички страни 
да поемат ангажимент, за 
да се гарантира създава-
нето на качествени про-
грами.“ 

По думите му тази ин-
вестиционна стратегия 

се базира на значителни-
те усилия, които Бълга-
рия полага, за да помогне 
за постигането на целта 
на ЕС за дългосрочно и 
устойчиво развитие във 
всички негови по-слабо 
развити региони. Спо-
ред Хан споразумението 
ще даде стратегическа 
насока на бъдещите про-
грами, които ще доведат 
до създаване на работни 
места, ще превърнат бъл-
гарските малки и средни 
предприятия в модели за 
растеж, а също така ще 
подпомогнат екологосъ-
образното развитие на 
българските градове. 

Еврокомисарят по зае-
тостта и социалната по-
литика Ласло Андор обър-
на внимание, че България 
ще получи за заетост, 
квалификация и борба с 
бедността 1,5 млрд. евро 
от социалния фонд, което 
е с 20% повече от сред-
ствата, с които сме раз-
полагали досега.
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Споразумението за партньорство с Европей-
ската комисия вече е факт. Инвестиции за общо 
9,8 млрд. евро ще бъдат насочени към образование, 
заетост, социално включване и здравеопазване, 
свързаност и зелена икономика за устойчив рас-
теж. Те ще осигурят допълнителни проекти за 
строителните фирми у нас, което е свеж въздух 
за още неизлезлия от криза сектор. 

Важен урок от изминалия период обаче ще е не-
обходимостта да се спазват стриктно европей-
ските правила както за изпълнение на проектите, 
така и за разплащане на изработеното от бранша, 
за да не се получава сегашната ситуация – строи-
телните фирми да кредитират държавата, а голе-
мите инфраструктурни обекти да са застрашени 
от спиране.

ОТ СКИЦА-ВИЗА
ДО РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ

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

 Оценка на съответствието 
 Строителен надзор  
 Инвеститорски контрол  
 Енергийна ефективност 
 Оценки 

100 ÄÓÌÈ
Свилена Гражданска

Екип на в. „Строител“

Подобряване на работа 
по оперативните програ-
ми, предприемане на мер-
ки за малките и средните 
предприятия, включително 
финализиране на Страте-
гията за интелигентна 
специализация и фокус вър-
ху гъвкави форми за финан-
сиране при усвояване на 
европейските програми, 
установяване напредъка 
на изпълнение на големите 
инфраструктурни проекти 
и своевременно финализи-
ране по тях. Това са основ-
ните задачи на служебното 
правителство, обобщени в 
прессъобщение, изпратено 
от Министерския съвет 
ден след встъпването в 
длъжност на кабинета. 
Приоритетите са разде-
лени в шест групи – орга-
низиране и провеждане на 
изборите за 43-то народ-
но събрание, икономически 
мерки, социална и здравна 
закрила, образование, кул-
тура и спорт, върховен-
ство на закона, вътрешен  
ред, сигурност и отбрана, 
европейски диалог и упра-
вление  на средствата от 
ЕС и прозрачно управление 
и взаимодействие с граж-
данското общество.

Задачите в сектор 
„Икономика“ включват из-
готвяне на анализ на из-
пълнението на бюджета 
за 2014 г. към 31 юли и на 
факторите, определящи не-
изпълнението на приходна-
та част. Ще се работи и по 
законопроект за неговата 
актуализация. Предвижда 
се да стартира процедура 
за присъединяване на Бъл-
гария към Единния банков 
надзорен механизъм на ЕС. 
Министърът на финансите 
ще отправи искане за про-
веждане на регулярна оцен-
ка на българския финансов 
сектор от Международния 
валутен фонд (МВФ) и ре-
довен преглед на българ-
ската икономика, съгласно 
ангажимента на страната 
ни по член IV от Договора 
за МВФ. Планира се и съз-

даване на междуинститу-
ционална работна група с 
цел ускоряване на реформа-
та във ВиК сектора като 
условие за предоставяне 
на европейско финансиране 
за програмния период 2014 
– 2020 г.

Целите на служебния 
кабинет по отношение на 
европейските фондове са 
свързани с финализиране 
на диалога и сключване 
на Партньорското спора-
зумение с Европейската 
комисия за периода 2014 – 
2020 г., възстановяване на 
спрените плащания по ОП 
„Околна среда“ и ОП „Реги-
онално развитие“, както и 
стартиране на подготов-
ката на проекти по Ин-
струмента за свързаност 
на Европа.

Преди първото си засе-
дание в Гранитната зала 
на Министерския съвет 
служебното правителство 
прие властта от предход-
ното с официална церемо-
ния. „Основната ни задача 
е организирането и про-
извеждането на свободни 
и честни парламентарни 
избори и те да произведат 
резултати, които не се 
оспорват от никого и се 
приемат от всички. Необ-
ходимо е възстановяване 
на доверието на граждан-
ското общество в поли-
тическите институции. 
Служебното правителство 
ще направи всичко въз-
можно изборите да бъдат 

произведени с активното 
участие на гражданското 
общество”, обобщи служеб-
ният премиер проф. Георги 
Близнашки по време на це-
ремонията. Той подчерта, 
че ясно си дава сметка за 
ограничеността на ман-
дата и правомощията на 
служебното правителство. 
„Не сме търсили извънредни 
правомощия. През послед-
ната година българското 
общество преживя дра-
матични сътресения. Не-
зависимо от всичко, това 
е за добро, защото парла-
ментарната демокрация 
има своята здрава логика 
и трябва да се придържа-
ме към нейните ценности 
и принципи”, добави той. 
Приоритетите, които по-
сочи, са стабилизирането 
на обществените систе-
ми, възстановяването на 
доверието с партньорите 
в рамките на ЕС и на НАТО 
и започването на реформи. 
Близнашки беше категори-
чен, че няма да се прибягва 
до чистки или прояви на ре-
ваншизъм. 

Преди предаването на 
властта Пламен Орешар-
ски направи кратък отчет, 
като посочи, че фискалните 
резерви са над 8,5 млрд. лв. 
„Направихме голяма стъпка 
към възстановяване ста-
тута на държавата като 
платец. Част от тези раз-
ходи формират дефицит”, 
допълни той. По думите 
му досегашното правител-

ство не е задържало значи-
ми плащания, за да покаже 
по-добра фискална полити-
ка, и именно това формира 
недостига.

Ден по-рано – във втор-
ник, президентът Росен 
Плевнелиев представи на 
„Дондуков“ 2 служебния ка-
бинет. Държавният глава  
посочи, че сред основните 
задачи на правителство-
то ще е да търси възмож-
ност за разплащане със 
строителите. „Ще бъде 
изготвен пълен анализ на 
изпълнението на бюджета 
за 2014 г. към 31 юли и прог-
ноза за края на годината. 
Ще оповестим истината 
за финансите в държава-
та, за дефицита, за фи-
скалния резерв, за дълга, 
за несъбраните приходи, 
за раздутите разходи, за 
неплатените сметки към 
строители, общини, болни-
ци и други, за финансово не-
обезпечените обществени 
поръчки и договори. Ще ра-
ботим за размразяване на 
двете спрени оперативни 
програми – „Околна среда“ 
и „Регионално развитие“. 
За това обаче трябват 
време и пари за финансови 
корекции, за разплащане и 
ускоряване на строител-
ството“, заяви държавният 
глава.

Според него служебни-
ят кабинет ще наследи не-
разплатени огромни суми и 
демотивирани изпълнители, 
общини и други бенефициен-

ти в разгара на строител-
ния сезон. По думите му 
сега е необходимо да се на-
прави последен решителен 
опит за реализиране на ев-
ропейските средства у нас.

Росен Плевнелиев за-
почна представянето на 
четвъртото поред слу-
жебно правителство с 
критики към настоящата 
политическа обстановка. 
„Партиите в рамките на 

42-ото народно събрание 
не успяха да формират 
устойчиво мнозинство, 
което да подкрепи работе-
що правителство, и възло-
жените от мен мандати 
не бяха реализирани. Във 
време на изострена криза 
на доверието президент-
ската институция изигра 
своята роля в търсене на 

8 август    
Инж. Иван Кирев, член на Комисията за 
воденето, поддържането и ползването на 
Централния професионален регистър на строителя 

10 август    
Инж. Светослав Борисов, 
председател на ОП на КСБ, Кюстендил 

Ще продължи подготовката на ключови реформи в енергетиката, 
правосъдието и електронното управление
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диалога и национално отго-
ворните решения. Проведе-
ни бяха редица консултации 
във всички възможни фор-
мати, с което показах ясно 
своя стремеж да работя за 
обединение около важните 
за страната въпроси, за 
надпартиен подход и по-
следователна политика“, 
коментира той. 

Държавният глава от-
ново изтъкна, че е било 
нужно да се позволи на слу-
жебния кабинет „Близнаш-
ки“ да сключва договори за 
външни заеми, както преди 
години е била дадена та-
кава опция на служебното 
правителство на Стефан 
Софиянски. 

Към Министерския съ-
вет ще заработи отново 
Граждански борд за свобод-
ни и честни избори, който 
ще осигури обществено 
наблюдение на процеса. В 

заключителните си думи 
Росен Плевнелиев сподели, 
че застава зад строител-
ството на „Южен поток“, 
но по европейски правила. 

След изказването си 
той обяви състава на слу-
жебния кабинет. Минис-
тър-председателят проф. 
Георги Близнашки ще има 
четирима заместници. 
Това са ЕкатеринаЗаха-
риева – вицепремиер по 
икономическите политики, 
проф. Йордан Христосков 
– вицепремиер по социална 
политика, Христо Иванов 
– вицепремиер по право-
съдие, вътрешен ред и си-
гурност, и Илияна Цанова – 
вицепремиер по управление 
на средствата от ЕС. 

Васил Щонов оглави 
Министерството на ико-
номиката и енергетиката, 
д-р Мирослав Ненков – на 
здравеопазването, Йор-
дан Бакалов е министър 
на вътрешните работи, а 

Румен Порожанов – на фи-
нансите. Другите членове 
на служебния кабинет са 
Николина Ангелкова – ми-
нистър на транспорта, 
информационните техно-
логии и съобщенията, доц. 
Румяна Коларова – минис-
тър на образованието и на-
уката, Велизар Шаламанов 
– министър на отбраната, 
Даниел Митов – министър 
на външните работи, доц. 
Мартин Иванов – минис-
тър на културата, Евгения 
Раданова – министър на 
младежта и спорта, Васил 
Грудев – министър на земе-
делието и храните, и Свет-
лана Жекова – министър на 
околната среда и водите.

„Властта се връща при 
своя суверен“, обяви от 
своя страна служебният 
премиер проф. Близнашки. 

Екип на в. „Строител“ 
Невена Картулева, Миро-
слав Еленков, Емил Христов
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НОВИТЕ МИНИСТРИ 
Екатерина Захариева, служебен вицепремиер по 
икономическа политика, министър на регионалното 
развитие и министър на инвестиционното проектиране: 

Емил Христов

„Ще работим активно 
за възстановяване на пла-
щанията по оперативните 
програми. Приоритет за 
нас е състоянието на бю-
джета, тъй като трябва да 
намерим средства за бене-
фициентите, чиито проек-
ти са спрени.” Това заяви 
вицепремиерът по икономи-
ческа политика, министър 
на регионалното развитие 
и министър на инвести-
ционното проектиране в 
служебното правителство 
Екатерина Захариева по 
време на встъпването си в 
длъжност. С букет цветя и 
подарък ножица Десислава 
Терзиева предаде поста си. 
За да поздрави своя наслед-
ник, бе дошъл и арх. Иван 
Данов – министър на инвес-
тиционното проектиране в 
кабинета „Орешарски“. 

Захариева подчерта, 
че за последната година 
и половина постоянните 
протести и честата смя-
на на правителствата са 
попречили на нормалната 
работа на администрация-
та, а оттам – и на бизнеса. 
Тя допълни, че служебният 
кабинет ще трябва да тър-
си резерви в бюджета за 
разплащане с фирмите, за 
да не се стига до спиране 
на строителния сезон. „Ние 
ще направим проверка, дали 
е възможно да прехвърлим 
финансов ресурс от раз-
лични пера на бюджета, 
като напр. от Публичната 
инвестиционна програма 
„Растеж и устойчиво раз-
витие на регионите“. Заба-
вянето в разплащането със 
строителите и общините е 
голямо“, допълни Захариева. 

„Заради блокираните 
средства по двете опера-
тивни програми – „Околна 

среда 2007– 2013“ и „Ре-
гионално развитие 2007 – 
2013“, държавата и общини-
те дължат на бранша вече 
над 1 млрд. лв. От Камара-
та на строителите в Бъл-
гария препоръчаха на фир-
мите, които осъществяват 
проекти, финансирани с 
европейски пари, да спрат 
работа заради системното 
неплащане. Организацията 
предупреди и за опасност 
от масови фалити на ком-
пании, на доставчици на 
материали и загуба на ра-
ботни места, тъй като 
те вече не разполагат със 
свободни пари, за да продъл-
жат да работят, без да им 
се плаща. Моята основна 
задача е да намеря решение 
на кризата“, подчерта Ек-
татерина Захариева.

Сред другите й прио-
ритети са преговорите 
с Европейската комисия 
по Оперативна програма 
„Региони в растеж 2014 – 
2020“ и договаряне броя на 
допустимите градове в нея. 
Тя благодари на Десислава 
Терзиева, че е оптимист и 
все още има надежда за за-
пазването на 67 града като 
бенефициенти по ОПРР. 
„Ще бъде трудно за нас да 
го направим предвид факта, 
че ги няма в Споразумение-
то за партньорство, но ще 
продължим да ги отстоя-
ваме“, каза Захариева. Тя 

подчерта, че приоритет 
ще бъде и Оперативна про-
грама „Транспорт“, чийто 
бенефициент е Агенция 
„Пътна инфраструктура“. 
По информация на служеб-
ния министър има забавяне 
в някои проекти, но тя ще 
направи всичко възможно да 
се навакса изоставането.

Активна ще бъде и 
дейността й в областта 
на жилищната политика, 
енергийната ефективност, 
околната среда и ускорява-
не издаването на разреше-
ния за строеж за големите 
обекти. Според нея най-ва-
жното е работата на адми-
нистрацията да не спира. 

„Надявам се, че ще про-
дължи изпълнението на 
повечето от започнатите 
политики, в които вече по-
стигнахме добри резулта-
ти“, каза от своя страна 
вече бившият министър на 
регионалното развитие Де-
сислава Терзиева.

Думата взе и бившият 
министър на инвестицион-
ното проектиране Иван 
Данов, който изтъкна като 
свое постижение старти-
ралия процес по подготов-
ка на общите устройстве-
ни планове на общините, 
които е необходимо да са 
готови до 2016 г., и отпус-
натите средства за бла-
гоустрояване на малките 
населени места. 

Свилена Гражданска

„Чувствам се като у дома си 
в министерството, в което ра-
ботя от 15 години. Ще се гордея 
и ще бъда щастлива да работя с 
екип от изключителни професио-
налисти, голяма част от които 
познавам добре. Радвам се, че по-
емам този пост, за мен е чест и 
удоволствие. Основен приоритет 
ще бъдат следващите стъпки, кои-
то трябва да бъдат направени за 
освобождаване на средствата по 
Оперативна програма „Околна среда 2007 
– 2013“. Това заяви при встъпването си в 
длъжност служебният министър на окол-
ната среда и водите Светлана Жекова. 
„Много добра работа е свършена на екс-
пертно ниво във ведомството, за да бъдат 
възстановени средствата“, обърна се към 
предшественика си Станислав Анастасов 
тя. По думите й предстоят нови преговори 
с Европейската комисия. „Твърдо вярвам, 
че това скоро ще се случи. Не трябва да 

подценяваме работата, която все още 
ни предстои. Освен това ще продължим 
стъпките, които вече започнаха с първия 
транш от Министерството на финансите 
за продължаване на строителните дейнос-
ти в общините. Строежите не трябва да 
спират“, подчерта служебният министър.

„Разбира се, това няма да е лесно с 
ограничения бюджет и правомощията, 
които имаме. Но ще направим всичко въз-
можно, за да има нови плащанията към 
общините“, допълни Жекова. 

Светлана Жекова, служебен министър на околната среда и водите:

Служебният кабинет предлага Крис-
талина Георгиева за върховен предста-
вител по въпросите на външната поли-
тика на ЕС. Това съобщи служебният 
премиер Георги Близнашки след първото 
заседание на правителството, което се 
проведе няколко часа след встъпването 
му в длъжност в сряда. Според него, ако 
настоящият еврокомисар заеме поста 
на дипломат №1 в ЕС, това ще бъде ог-

ромен успех за България. „Играем за по-
беда, ако не успеем, тогава ще мислим 
за други варианти“, посочи той. По ду-
мите му страната ни има силен канди-
дат и твърде съществени шансове за 
успех. „Както и да се развият събити-
ята, заставаме зад тази кандидатура. 
Ще направим национално усилие нашият 
досегашен комисар да получи по-висок 
пост“, коментира Близнашки. 
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Румен Порожанов, 
служебен министър на финансите:

Васил Щонов, служебен министър на икономиката и енергетиката: 

Мирослав Еленков

Актуализацията на бюджет 2014, размразяването 
на спрените европейските програми и извършването на 
плащания към бенефициентите са приоритетите, които 
служебният финансов министър Румен Порожанов изтъкна 
при приемането на поста от Петър Чобанов. Освен това 
ще бъде извършен одит на ведомствата с цел анализ на 
разходите, които са заложени, за да не се увеличава допъл-
нително бюджетният дефицит.

„Ще направим одит на министерствата относно раз-
ходите, които са извършени, на поетите ангажименти 
в дългосрочен план, както и на разходите, които не се 
виждат на касова и на начислена основа“, каза служебният 
финансов министър. 

Едно от предизвикателствата ще бъде неизпълнение-
то на приходната част спрямо заложеното. Порожанов 
каза, че към шестмесечието то варира между 650 и 850 
млн. лв. Друг проблем, който екипът на Порожанов си по-
ставя за цел да разреши, е да размрази двете спрени евро-
програми – ОП „Околна среда 2007 – 2013“ и ОП „Регионално 
развитие 2007 – 2013“. Според служебния министър плаща-
нията към бенефициентите могат да бъдат за сметка на 
допълнителен дефицит. „Ние сме крехка икономика и ком-
пенсирането на средствата от ЕС може да бъде огромен 
проблем”, коментира Порожанов. 

 „612 млн. лв. повече са изплатени по европейски про-
грами към шестмесечието и затова дефицитът е 995,6 
млн. лв.“, отчете предшественикът му Петър Чобанов. 
„Втората половина на годината ще бъде по-добра по от-
ношение на приходите. НАП ще изпълни целта си до края 
на годината, докато в Агенция „Митници“ има изостава-
не“, разкри той. Според него настоящото ръководство 
на ведомството ще бъде поставено пред изпитание за 
оптимизирането на разходите.

Чобанов отново увери, че оставя държавата, а и МФ 
в добро състояние, като не пропусна да коментира и те-
мата за Корпоративна търговска банка.

„Основната отговорност е на БНБ. Тя трябва да се 
произнесе за действителното финансово състояние на 
банката и за капиталовия недостиг, на чиято база ще се 
вземат законовите решения“, заяви Чобанов. 

Десислава 
Бакърджиева

„Основен акцент в мо-
ята работа ще бъде Опе-
ративна програма „Транс-
порт 2007 – 2013” (ОПТ). 
Ще се фокусирам върху ус-
тановяване на напредъка 
по проектите, оценка на 
високорисковите обекти и 
предприемането на мерки за 
минимизиране на загубата 
на средства. Изключително 
много ще разчитам на це-
лия екип във ведомството, 
за да можем да продължим 
всички стартирали обек-
ти.” Това заяви новоназначе-
ният служебен министър на 
транспорта, информацион-
ните технологии и съобще-
нията Николина Ангелкова 
на церемонията по приема-

не на управлението от до-
сегашния министър Данаил 
Папазов.

Николина Ангелкова по-
сочи, че Оперативна про-
грама „Транспорт и транс-
портна инфраструктура 
2014 – 2020” (ОПТТИ) също 
ще е важен приоритет за 
нея. „От съществено зна-
чение е да финализираме 
програмата и да я доведем 
до одобряване, за да започ-
нат обектите в срок. Дру-
га важна задача ще е под-
готовката и подаването 
на проекти по Механизма 
за свързване на Европа, по 
който предстои да се обяви 
първата покана за набира-
не на предложения”, допълни 
тя.

Служебният министър 
на транспорта обеща да 

прегледа и състоянието на 
всички търговски друже-
ства и предприятия в сис-
темата на ведомството. 
След което ще се заеме с 
мерки за подобряване на 
тяхното финансово и ико-
номическо състояние. Фи-
налните думи на Николина 
Ангелкова бяха, че целите, 
които си поставя, са ам-
бициозни и ще разчита на 
администрацията за реа-
лизиране на приоритетите.

По време на събитието 
Данаил Папазов благодари 

на целия екип на министер-
ството и пожела успех на 
своя приемник. „През по-
следната година работихме 
усърдно. За съжаление не 
успяхме да изпълним всички 
задачи, които си бяхме по-
ставили, но по по-голямата 
част имаме сериозен на-
предък. Запознах министър 
Николина Ангелкова със се-
гашното състояние на сек-
тора. Надявам се, че всички 
добри инициативи ще бъдат 
продължени, за да има при-
емственост”, каза Папазов.

Елица Илчева

Европейската интеграция на сек-
тора и усвояването на еврофондове-
те, както и преговорите по новата 
Програма за развитие на селските 
райони (ПРСР) 2014 – 2020 г. ще са 
приоритетите в работата на новия 
министър на земеделието Васил Гру-
дев. Това съобщи той пред медиите 
веднага след като прие поста от 
досегашния – проф. Димитър Греков.

В следващите две седмици обаче 
той ще направи „пълен анализ за си-

туацията в сектор „Земеделие“. „Ние 
трябва да знаем къде се намираме 
и какво е финансовото състояние“, 

каза Грудев.
Той съобщи, че целият полити-

чески кабинет на министерството, 
вкл. зам.-министрите, е освободен. 
Грудев посочи като сериозен проблем, 
че от около година Разплащателната 
агенция е без сертифициращ орган.

От своя страна Димитър Греков 
припомни, че новият министър е с 
опит в сектора, и му препоръча да 
има приемственост по отношение 
на направеното досега, както и да 
работи съвместно с браншовите ор-
ганизации. 

„Въпреки че мандатът на слу-
жебното правителство е кратък, 
ние можем да поставим основите за 
стабилизиране на страната.“ Това 
каза служебният министър на иконо-
миката и енергетиката Васил Що-
нов при встъпването си в длъжност. 
Той очерта три основни акцента в 
предстоящата си работа. Първо ще 
се запознае с реалното състояние 
на икономиката и енергетиката, 
както и с големите енергийни проек-
ти, като газопровода „Южен поток“ 
и изграждането на VII блок на АЕЦ 
„Козлодуй“. 

„Идеята за създаването на енер-
гиен борд е той да представлява съ-

вет, в който да се включат всички 
участници на пазара“, обясни минис-
тър Щонов. По думите му в него ще 

бъдат и експерти от Европейска-
та комисия, Европейската банка 
за възстановяване и развитие и 
Световната банка, което ще спо-
могне за широк публичен дебат. 
Министър Васил Щонов бе кате-
горичен, че всички решения ще се 
взимат в условията на пълна про-
зрачност. 

Той обърна внимание още, че 
акцент ще бъде поставен и вър-
ху развитието на малкия и сред-
ния бизнес в България. Според 
него причините за спирането на 

процедура по Оперативна програма 
„Конкурентоспособност“ трябва да 
се изяснят. 

Николина Ангелкова, служебен министър на транспорта, информационните 
технологии и съобщенията: 

Васил Грудев, служебен министър на земеделието и храните: 
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Снимка авторът

Невена Картулева

Всички зам.-министри от правителството на премиера 
Пламен Орешарски са освободени, потвърдиха за в. „Стро-
ител“ от пресцентъра на Министерския съвет. Заповедта 
за това е от 5 август и е влязла в сила на 6 август, когато 
служебният кабинет встъпи в длъжност. От прессцентъра 
уточниха, че тя е издадена от Пламен Орешарски. Сега пред-
стои съставът на правителството, оглавявано от Георги 
Близнашки, да се попълва със заместници на министрите.
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Емил Христов

Министър Терзиева, 

каква е вашата равно-

сметка за работата ви 

през последната една 

година? Успяхте ли да 

изпълните поетите обе-

щания?

Ангажиментите целяха 
да се постигнат конкрет-
ни резултати. В интерес 
на истината, доста от 
задачите, които бяхме на-
белязали, ги реализирахме. 
За тези, за които не ни 
достигна времето, сме 
предприели необходимите 
действия, за да се случат. 
Искам да подчертая, че 
когато станах министър 
на регионалното разви-
тие, моята първа задача 
беше да подредя „къщата“ 
и мисля, че към днешна 
дата успях да създам до-
бре функциониращо минис-
терство, което предавам 
на следващия министър. 
Мисля, че постигнахме 
много добри резултати в 
това, че начертахме нови 
политики в пътния и във 
водния сектор. Освен че 
ги започнахме, ние наме-
рихме и източници на фи-
нансиране за тях. Мога 
да отчета, че плановете, 
които си бях набелязала в 
началото на мандата, за-
почнаха да се изпълняват 
и вече има постигнати 
резултати. Трябва да се 
отбележи, че работихме 
в особен режим. Нямахме 
това спокойствие, което 
имаха предишните каби-
нети. Бяхме под постоя-
нен натиск, популизъм и 
трябваше да обясняваме, 
че не сме лоши експерти. 
Въпреки трудностите по-
казахме, че работим, за да 
възстановим икономиче-
ското развитие на държа-
вата. 

За какво успя да ви 

стигне краткият мандат 

на кабинета и за какво – 

не?

Гордея се с това, че 
МРР вече не е министер-
ство на магистралите. 
Мисля, че се утвърдихме 
като ведомство, целящо 
и регионалното развитие. 
Не искам да бъда разбрана 
погрешно. В магистрали-
те няма нищо лошо – на-
против. Ние продължихме 
изграждането им и започ-
нахме строителството на 
нови магистрални участъ-
ци, но с тях не се изчерпва 
регионалното развитие. 
Трябва да има баланс. Смя-
там, че правилната поли-
тика е тази, чието начало 
поставихме – подобряване 
състоянието на пътища-
та втори и трети клас. 
Нашите виждания подпла-
тихме с източник на фи-
нансиране – Публичната 
инвестиционна програма 
„Растеж и устойчиво раз-
витие на регионите“, от 
която осигурихме 50 млн. 
лв. само за 2014 г. По този 
начин стартирахме реха-

билитацията на част от 
пътната мрежа, която е 
в окаяно състояние. Же-
ланието ни е хората да 
имат нормални пътища 
между отделните райони. 
Съществуват участъци, 
които не са ремонтирани 
повече от 35 години. През 
тази една година пропъту-
вах хиляди километри, за 
да посетя всички българ-
ски региони. Препоръчвам 
и следващите министри 
да продължат в тази на-
сока, за да се запознаят 
на място с проблемите на 
отделните райони.

Другата политика, 
която започнахме, касае 
водните ресурси. От 20 
години никой не е инвес-
тирал в изграждането на 
язовири. Успяхме да заде-
лим около 23 млн. евро от 
държавните инвестицион-
ни заеми, както и да удъл-
жим споразумението със 
Световната банка. Вече 
сме го договорили. Надя-
вам се процедурата да 
бъде завършена от следва-
щите правителства. Дано 
това да стане, защото 
само така ще помогнем на 
страната ни. През 2014 г. 
има готовност за първа 
копка на язовир „Пловдив-
ци“, а догодина – на „Луда 
Яна“ и язовир „Студена“. 
При последния ще се из-
гради и пречиствателна-
та станция. Проектира 
се и язовир „Нейковци“. Ре-
формата във ВиК сектора 
е отлагана през години-
те. Ние дадохме реалния 
старт. Не трябва да се 
спира процесът, защото 
такова е изискването на 
Европейската комисия 
(ЕК), за да можем да из-
ползваме средствата по 
Оперативна програма 
„Околна среда 2014 – 2020” 

(ОПОС) .  Естествено, 
това не е никак лека за-
дача и се изисква доста 
работа. Необходимо е и 
партньорство с общини-
те. Ако трябва да обобщя, 
смятам, че нямам ангажи-
мент в рамките на тази 
година, за който да кажа, 
че не съм го изпълнила. 
Истината е, че един ман-
дат на правителството 
е 4 години и можеше още 
много неща да направя. 
Все пак за краткия период 
успяхме да стартираме 
и концесионирането на 
морските плажове. Изме-
нихме Закона управление 
на Черноморското край-
брежие. Целта беше да 
разделим плажовете на 
по-малки участъци, за да 
може те да бъдат отдава-
ни по-лесно на концесия и 
да има реален интерес към 
тях. Би било хубаво след-
ващото правителство 

да продължи процеса. Но-
вото, което въведохме, е 
възможността най-посе-
щаваните плажове, към 
които няма инвеститор-
ски интерес, да бъдат 
обезпечени със спасители 
със средства от държав-
ния бюджет. По-конкрет-
но – да се финансират с 
отчисления от приходите 
от концесии на морските 
плажове. Знаете, че тази 
година пилотно дадохме 9 
плажа на Добрич и Варна. 
Министерството успя по 
„Транзитни пътища V“ да 
продължи рехабилитация-
та на 500 км пътища. От 
началото на мандата до 
сега сме завършили про-
екти на трасета с обща 
дължина 1355 км за 871 
млн. лв., а в процес на из-
пълнение са близо 900 км 
за 1,4 млрд. лв. Минала-
та година приключихме 
изграждането на 67 км 

магистрали, а през тази 
предвиждаме около 90 км. 
По Оперативна програма 
„Транспорт“ продължава 
строителството на голе-
ми пътни инфраструктур-
ни обекти, като тяхната 
дължина е над 156 км. Те 
обхващат участъци на 
АМ „Струма“ и АМ „Мари-
ца“. С тези обекти имахме 
сериозни проблеми с про-
ектирането, защото не е 
направено както трябва. 
Трудностите продължават 
и в момента. За съжаление 
заради това се бави стро-
ителството им. Трябва 
да се засили работата по 
тези магистрали, да може 
да ги приключим и да не за-
губим средства. 

Започнахме проекти-
рането на 700 км втори и 
трети клас пътища. Въз-
ложих на Агенция „Пътна 
инфраструктура“ да из-
готви проектите. Те ще 

се финансират по „ОПРР 
2014 – 2020”, т.е. България 
ще разполага вече с го-
тови предложения, чието 
същинско строителство 
може да стартира още 
догодина пролетта. Ок-
томври ще завърши про-
ектирането на четирилен-
товия път София – Владя 
– Перник. Там има много 
пътнотранспортни произ-
шествия, защото участъ-
кът е в окаяно състояние. 
Ние сме го заложили в ОП 
„Региони в растеж 2014 – 
2020“.

Още с идването си 
исках да гарантираме ка-
чество на пътищата в 
страната. Това беше ли-
чен ангажимент, който 
поех. Съставихме комисия 
и извършвахме проверки. 
Възложих на зам.-минис-
тър Мирослав Мазнев да 
контролира пряко дейност-
та на комисията. Мога да 
кажа, че беше свършена 
много добра работа.

Създадохме работна 
група, която да определи 
и приоритизира културно-
историческите паметни-
ци, които имат нужда от 
ремонт. В нея участваха 
представители на Минис-
терството на културата, 
общини, Българската пра-
вославна църква и други 
заинтересовани страни. 
Така още на най-ранен 
етап има яснота кои са 
обектите, които ще се 
финансират по „ОПРР 2014 
– 2020”. Дадохме време на 
всички участници да взе-
мат отношение. Може да 
се види колко прозрачно и 
ясно е направено всичко. 

Говорейки за Евро-

пейската комисия, няма 

как да не ви попитам на 

какъв етап достигнахте 

в разговорите с гене-

ралния директор на ГД 

„Регионална и градска 

политика“ Валтер Дефа 

относно спирането на 

средства по първа и 

трета ос на „ОПРР 2007 

– 2013”? Има ли възмож-

ност финансирането 

Десислава Терзиева, министър на регионалното развитие в кабинета „Орешарски“:

По Оперативна програма „Транспорт“ се изграждат 

пътни инфраструктури обекти с дължина над 156 км 
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да бъде възстановено в 

следващите седмици?

Оптимист съм и смя-
там, че успяхме да пред-
приемем доста мерки това 
да се случи в най-кратък 
срок. Ако министърът, кой-
то ме наследи, продължи 
със същото темпо, с кое-
то работихме с моя екип, 
считам, че в края на сеп-
тември или началото на 
октомври парите могат 
да бъдат пуснати. Това, 
на което много държах 
още при пристигането на 
писмото от ЕК, бе да полу-
ча одитен доклад. Веднага 
започнах срещи с г-н Дефа 
и с комисаря по регионал-
на политика Йоханес Хан. 
Пред тях изразих няколко 
пъти желание да разпола-
гаме с одитния доклад час 
по-скоро, тъй като проце-
дурата, която трябваше 
да стартира, е свързана 
с това, че ние като дър-
жава имаме един месец да 
направим възражение. Го-
лемият проблем дойде от 
факта, че документът се 
забави. Едва преди няколко 
дни ние го получихме. Коле-
гите в момента работят 
по него. Междувременно 
на срещите, които прове-
дохме с Дефа, се разбрах-
ме, че нашата цел е сред-
ствата по оперативната 
програма да бъдат усвое-
ни в определения за това 
срок. Също така систе-
мите за контрол трябва 
да отговарят на всички 
изисквания. Ние сме на 
мнение, че те са добри, но 
винаги е нужно да се усъ-
вършенстват. Изготвени 
са нови контролни листо-
ве. Подобрихме наръчни-
ка към бенефициентите. 
Проведохме им обучение 
съвместно с одитори от 
ЕК. От комисията виждат, 
че сме набелязали мерки и 
ги изпълняваме стриктно. 
Сега остава следващият 
министър да продължи с 
тази задача. 

Ще се осигури ли фи-

нансиране по ОПРР, за да 

не спрат строителните 

дейности?

Средствата могат 
да дойдат единствено 
от бюджета. Допреди ня-
колко дни не бяхме спрели 
плащанията към бенефи-
циентите. За съжаление 
наличният ресурс, с който 
разполагахме, е изчерпан. 
Въпрос на преценка на 
следващото правител-
ство е дали ще задели 
бюджетни пари, за да по-
крие тези разходи. Все пак 
очаквам плащанията от 
ЕК да бъдат възобновени 
до края на септември. Ако 
успеем бързо да възста-
новим разплащанията, за 
обектите по ОПРР няма да 
има голям проблем. 

Колко са средствата, 

които чакат да бъдат ве-

рифицирани по ОПРР?

Сухата статистика е 
следната: подадените ис-

кания за плащания на бе-
нефициенти са общо 105, 
от които 79 за окончател-
но плащане. Заявленията 
са на стойност почти 
79 млн. лв. Управляващи-
ят орган продължава да 
одобрява и други искания, 
които се подават от бе-
нефициентите, съгласно 
процедурите. Прогнозната 
стойност на средствата, 
които се очаква да бъдат 
верифицирани по ОПРР, 
e 136 млн. лв. За всички е 
много важно да продължи 
работата по изпълнение 
на проектите, защото, ако 
се спре, рискът да загубим 
част от европейското фи-
нансиране е голям.

Според вас ЕК ще се 

съгласи ли 67 града да 

имат достъп до финан-

сиране за устойчиво и 

интегрирано градско 

развитие по Оперативна 

програма „Региони в рас-

теж 2014 – 2020“?

До последния ден на 
управлението си продъл-
жавах да стоя зад това 
мое становище. Винаги 
съм отстоявала броят 
на градовете да е 67. Ми-
сля, че има всички шан-
сове това да се случи. В 
последния вариант на ОП 
„Региони в растеж“, който 
е изпратен на комисия-
та, са заложени 67 града 
за финансиране по оста 
„Устойчива и интегрирана 
градска среда”. След тех-
нически разговори с ЕК 
сме разработили допъл-
нително концепции, кои-
то включват участие на 
държавата с определени 
инвестиции. Смятам, че 
ако се обосновем добре, 
от ЕК ще се съгласят, че 
е удачно да се включат 
като бенефициент и мал-
ките и средните градове. 
Това е тенденция на Евро-
па – по-малките държави 
да развиват тази полити-
ка, която стимулира мал-
ките и средните градове. 
Надявам се следващият 
министър на регионално-
то развитие да срещне 
разбиране от ЕК в тази 
посока.

Кои са другите при-

оритети, заложени в 

„ОПРР 2014 – 2020”?

Продължаваме разви-
тието на градската сре-
да. Надграждаме култур-
ния туризъм, защото той 
е много важна част. Успях-
ме да включим и финанси-
рането на втори и трети 
клас пътища, което е от 
съществено значение за 
регионите. Най-главното 
е, че приоритетните оси 
по „ОПРР 2014 – 2020” не 
се отличават драстично 
от предишните и е необ-
ходимо само да се приложи 
интегриран подход. Нека 
не забравяме и средства-
та, които се предвижда да 
бъдат отделени за инвес-
тиции в спешната помощ. 
Става дума за 80 млн. 
евро. До този момент по-
добна политика е била ре-
ализирана само с държавни 
пари. 

Да ви върна на те-

мата с големите инфра-

структурни обекти. Как-

во трябва да се направи, 

за да няма забавяне по 

тях заради отчуждител-

ни процедури? В момента 

строителството на Се-

верната скоростна тан-

гента и Западната дъга 

не се реализира по тази 

причина.

Следващото Народно 
събрание трябва да поста-
ви задължително въп роса 
на дневен ред. Във вече 
отиващия си парламент 
депутатите бяха внесли 
законопроект в тази на-
сока, но така и не се взе 
решение. Нужно е да се 
намери изход с отчужди-
телните процедури, за 
да се постигне балансът 
между държавния и част-
ния интерес. Повече от 
ясно е, че собствеността 
трябва да се уважава. Но 
смятам, че в други държа-
ви са постигнали консен-
сус по темата. У нас също 
има възможност за законо-
дателно решение. Моето 
мнение е, че трябва да се 
разработи специална раз-
поредба. МРР помагаше 
на депутатите в тази 
насока, но за съжаление 
поради липса на кворум в 
парламента подготвени-
ят законопроект така и 
не се разгледа. А пробле-
мът в момента наисти-
на е голям. За Северната 
скоростна тангента имам 
статистическа информа-
ция, че доста от делата 
вече са прекратени. Всич-
ко е въпрос на време, но от 
друга страна – ние не раз-
полагаме с такова. В слу-

чаи като този държавата 
е поставена пред избора 
дали да даде повече пари 
за отчуждения, отколкото 
за самия проект. 

Какви са предизвика-

телствата, които оч-

акват новия министър, 

който ще оглави Минис-

терството на регионал-

ното развитие?

Първото е да продъл-
жи активната работа по 
възстановяване на пла-
щанията по ОПРР. Това е 
най-важният приоритет. 
Преговорите по новата 
програма „Региони в рас-
теж“ и отстояването 
на позицията за 67 града 
също са ключов приори-
тет. Разбира се, необхо-
димо е да продължава и 
със строителството на 
магистралите. Там тряб-
ва да се гонят срокове. Ако 
това не се направи, можем 
да загубим много пари. 

Как работихте с КСБ 

през вашия мандат?

Работих с Камарата на 
строителите много добре. 
Сигурна съм, че има въз-
можност и за още по-добро 
партньорство и от двете 
страни. Съветът ми е 
браншовите организации 
да бъдат по-инициативни 
и да дават конкретни обо-
сновани предложения. Не 
казвам, че не го правят, но 
винаги може да се иска по-
вече. Получила съм полезни 
предложения от строите-
лите. Сигурна съм, че под 
една или друга форма ще 
продължим да работим 
заедно и занапред. Винаги 
съм била свързана като 
експерт със строител-
ството и ще продължа да 
работя в тази сфера. През 
последната една година с 
КСБ си сътрудничихме на 
експертно ниво по няколко 
проекта. Единият от тях 
е тунелът при Кресненско-
то дефиле, разглеждахме и 
трасето на АМ „Хемус“. 

Членовете на Камарата 
са компетентни и с много 
голям опит. Всеки един ми-
нистър трябва да се рад-
ва, че има възможност да 
работи с такива хора. 

Какви са вашите бъ-

дещи планове? Смятате 

ли да участвате отново 

в политиката и съжаля-

вате ли, че приехте пос-

та на министър на регио-

налното развитие?

Не съжалявам. За мен 
това беше една страхот-
на година и добих огромен 
опит. Запознах се с нови 
хора. На този етап пла-
новете ми са да отида на 
почивка за две седмици. 

Кои бяха за вас най-го-

лемите трудности като 

министър?

Не беше лесно да се 
взимат решения в атмос-
фера, в която всеки ден в 
продължение на една годи-
на бяхме подложени на ог-
ромен натиск, при трудно-
работещ парламент, но 
въпреки това успяхме да 
изпълним доста от по-
етите ангажименти и да 
стартираме нови полити-
ки. Доказвахме, че имаме 
компетентността и по-
тенциала да управляваме. 
Предизвикателство е да 
си бил експерт, а в крайна 
сметка да си съумял да пра-
виш политики. За мен това 
е лично удовлетворение.

Искате ли да добави-

те нещо за финал?

Искам да благодаря 
на в. „Строител“, защото 
смятам, че това е профе-
сионално работеща медия, 
която се е доказала през 
годините. Редовно чета 
вашия вестник, в който 
намират място различни 
гледни точки и интересни 
идеи. Искам да ви пожелая 
успех и все така да отра-
зявате обективно новини-
те за всички инфраструк-
турни обекти.

До края на годината има готовност за първа копка на 

язовир „Пловдивци“, а догодина – на „Луда Яна“ и „Студена“

Снимки в. „Строител“
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Инж. Светослав Глосов, председател на УС на КСБ: 

Ренета Николова

Инж. Глосов, свидетели бя-

хме на наистина много активни 

действия на Камарата на стро-

ителите в България през послед-

ните месеци и комуникация с 

институциите на най-различно 

ниво – Народно събрание, парла-

ментарно представени партии, 

Националното сдружение на об-

щините в Република България 

(НСОРБ) и др. Целта бе да се 

намери решение на сериозната 

ситуация, в която са поставе-

ни строителните фирми. КСБ 

постигна и първи, макар и час-

тичен успех – отпуснати са над 

166 млн. лв. за верифицираните 

разплащания по ОПОС. Но по из-

числения на Камарата е необхо-

дим 1 ми лиард. Какво следва от 

тук нататък? 

От близо два месеца информи-
раме политическите сили, прези-
дента Росен Плевнелиев, кабинета 
„Орешарски“ за неразплатените 
средства на строителните фир-
ми, работещи главно по европей-
ски проекти. Дейността ни обаче 
не намери необходимия отзвук и 
съответно адекватна помощ от 
страна на правителството. Към 
момента неразплатените сред-
ства към компаниите по данни 
на Камарата са около 1 млрд. лв. 
Ако не стартира разплащане по 
европейските програми и въз-
становяване на средствата от 
ЕС, ще се спре строителството. 
Няма да се изпълнят сроковете 
и ангажиментите, които са по-
ели както строителните фирми, 
така и общините. Реализацията 
на европейските проекти ще се 
провали, защото това са строежи, 
които са с голям обем на работа 
и със сложно изграждане, с крайна 
дата за завършване средата на 
2015 г. Ще останат разкопани ули-

ци и градове с ужасен вид. Трудно 
ще се използват комуникациите 
в населените места. За съжале-
ние ще последват и санкции от 
Европа за неизпълнение на анга-
жиментите. Най-вероятно ще се 
наложи България да връща пари, 
ако разплащането не се случи в 
срокове, които биха гарантирали 
реализация на строителството. 
Всяка фирма дължи пари на свои-
те подизпълнители и доставчици. 
Стотици компании ще са изпра-
вени пред фалит. Разплащанията 
на средствата към строителите 
означава, че те ще върнат част 
от тях на държавата чрез данъци, 
а останалите пари ще се влеят в 
икономиката. 

Ние поискахме от политиче-
ските сили, от народните пред-
ставители да бъде записано в 
актуализацията на държавния 
бюджет целево финансиране за 
проектите от 1 млрд. лв., като 
впоследствие то ще бъде възста-
новено от ЕС. Това обаче не беше 
направено. 

Има още един вариант, който 
от Камарата предложихме, а той 
е да се използва фонд ФЛАГ. Пра-

вителството може да го захрани 
поне с 500 млн. лв., с които да се 
подпомогнат общините с без-
лихвени заеми. Тези пари няма да 
стигнат, но донякъде ще отпушат 
процеса, за да може да продължат 
фирмите работа до възстановя-
ване на европейските плащания. 

Има ли правомощия служеб-

ният кабинет да помогне за осъ-

ществяване на втория вариант?

Да, това е в рамките на бю-
джета. Ще търсим среща със 
служебното правителство и с 
вицепремиера и министър на ре-
гионалното развитие Екатерина 
Захариева. Ще продължим с усили-
ята си за намиране на решение на 
проблема.

От тук нататък какви са 

възможностите пред фирмите? 

Всяка компания трябва да по-
еме отговорност и да прецени 
сама за себе си дали ще продължи 
да строи, или не. Преди две седми-
ци показахме законовия ред – има 
публикация и във в. „Строител”, по 
който могат да постъпят компа-
ниите при спиране на даден обект. 

Важно е да се знае, че те не са 
отговорни за това, тъй като про-
блемът е в липсата на плащания 
по проектите. Отговорността е 
изцяло на възложителите. 

Коя е другата по-проблемна 

програма, освен ОП „Околна сре-

да 2007 – 2013“?

Това е Програмата за разви-
тие на селските райони, където 
неразплатените средства са над 
740 млн. евро. Във всички програ-
ми има закъснели и неразплатени 
средства. Това означава, че може 
да бъде надскочена сумата от 1 
милиард, която ние отчитаме. Има 
строително-монтажни работи, 
които не са сертифицирани към 
момента, защото, ако това ста-
не и фирмите издадат съответ-
ните фактури, трябва да се плати 
данък добавена стойност. Ако си 
спомняте, в началото на мандата 
на правителството „Орешарски“ 
се говореше, че компаниите няма 
да дължат ДДС, докато не се 
разплати държавата. Това не се 
случи, защото е необходимо изме-
нение на Закона за данъка за доба-
вена стойност.

 
Приета бе директива на ЕС 

за забавените плащания. През 

миналата година с промени в 

Търговския закон текстовете 

станаха част и от нашето за-

конодателство.  Според тях 

възложителите трябва да се 

разплащат максимум до 30 дни с 

изпълнителите. 

Директивата действа вече 
година и половина. Тя касае въз-
ложителите, които са част от 
публичната власт - държавата и 
общините. Очевидно обаче  най-
важното е не само да я има, но и 
да се прилага.

 
Ще се търси ли съдействие 

от Брюксел за възстановяване 

на спрените оперативни про-

грами? 

В момента, в който станат 
ясни корекциите и те бъдат пла-
тени, фондовете ще бъдат пусна-
ти. Но това пак е в правомощията 
на правителството. 

Кой, според вас, е крайният 

срок, при който, ако не се пла-

тят средствата, проектите 

няма да се реализират, съгласно 

договорите? 

Той изтече преди три месеца. 
В момента сме в сериозно закъс-
нение и в невъзможност фирмите 
да работят и да покриват опе-
ративни разходи за изпълнение 
на обектите. На практика в по-
следните няколко месеца стро-
ителните компании кредитират 
държавата. Това е неразбираемо 
за представителите на Немската 
строителна камара. С тях комен-
тирахме темата и те се чудеха 
как държавата може да е възложи-
ла даден обект и да не си плаща. 

Каква ще е следващата стъп-

ка, която ще предприеме Кама-

рата? 

Тя ще е среща със служебния 
кабинет, а след 5 октомври – с 
новото правителство. Ние ще 
продължим да настояваме и да 
се борим за разплащане на извър-
шените работи от фирмите и за 
изпълнение на ангажиментите от 
строителите към държавата и об-
щините, но и обратното. Да не за-
бравяме, че зад всеки проект стои 
не само главният изпълнител, но 
и десетки малки и средни фирми 
подизпълнители. Десетки хиляди 
са работниците в тези компании, 
за които има опасност при продъл-
жаващо неразплащане да останат 
без работа и да бъдат отново на 
гърба на държавата.

Активната позиция на КСБ даде резултат: 

Екип на в. „Строител“

М и н и с т е р с т в о т о 
на финансите отпусна 
166 805 000 лв. от държав-
ния бюджет за разплащане 
на строителните дейнос-
ти по проекти по Опера-
тивна програма „Околна 
среда 2007 – 2013“ (ОПОС). 
Това съобщи на нарочна 
пресконференция в послед-
ния си работен ден минис-
търът на околната среда 
и водите в кабинета „Оре-
шарски“ Станислав Ана-
стасов, изразявайки бла-
годарност към МФ. Вече 
е започнало разплащане на 
средствата. „Това са всич-
ки верифицирани разходи 
на строителите, така че 
те да могат да работят 
за тези една-две седмици, 
докато се уточнят обсто-
ятелствата около отмяна 
на спирането на плащани-

ята от страна на Евро-
пейската комисия“, каза 
Анастасов. „Когато ЕК 
възстанови плащанията, 
тези средства ще бъдат 
върнати в бюджета на Бъл-
гария”, допълни той.

По думите му до сед-
мица-две трябва да се из-
яснят всички обстоятел-
ства около решението на 
Брюксел. „В момента сме 
в последния етап, в който 
Изпълнителната агенция 
„Одит на средствата от 
Европейския съюз“ (ОСЕС) 
одитира нашите системи. 
Тя ще изпрати доклада в ЕК 
и комисията окончателно 
трябва да се произнесе“, 
обясни Анастасов. Минис-
търът отбеляза, че за раз-
ходи, които са в процес на 
верификация, допълнително 
са отпуснати 202 857 000 
лв. Исканията ще бъдат 
обработени в рамките 

на две-три седмици. „Ако 
нещата продължат да 
се развиват със същата 
тенденция, ще можем да 
разплатим и тях, така че 
да няма никаква загуба – 
нито за общините като 
бенефициенти, нито за 
строителите по време на 
активния сезон“, добави 
той и припомни, че наложе-
ните финансови корекции 
на бенефициентите до 
момента са 97 млн. лв., от 
които 94 млн. лв. са индиви-
дуални, а плоската финан-
сова корекция, наложена на 
всички проекти, е 3,5 млн. 
лв. „Имаше искане за до-
пълнителна финансова ко-
рекция от ЕК, за момента 
оборваме тази теза и на-
стояваме да няма такава“, 
коментира министърът 
от кабинета „Орешарски“. 
Благодарности Анастасов 
изрази към ОСЕС, Посто-

янното представителство 
на България към ЕС, парт-
ньорите от ЕК, НСОРБ и 
Камарата на строители-
те, както и към фирмите, 
които са продължили да 
работят въпреки спрените 
плащания.

Преди средствата да 

бъдат отпуснати, имаше 

отворени писма, позиция 

на КСБ и поредица от сре-

щи с институциите.

Камарата излезе с от-
ворени писма и становище 

и проведе поредица от сре-
щи с различни институции, 
за да търси решение на 
проблема с неплащането 
по европейските проекти 
на фирмите. Първата бе с 
кмета на Бургас и член на 
УС на Националното сдру-
жение на общините в Ре-
публика България (НСОРБ) 
Димитър Николов. След сре-
щата двете организации 
излязоха с открито писмо 
до президента Росен Плев-
нелиев, министър-предсе-
дателя Пламен Орешарски, 
парламентарно предста-
вените политически сили 
в 42-рия парламент. В пис-
мото се посочваше, че: 
„За строителните фирми 
спирането на проектите 
означава непредвидени 
разходи за милиони левове, 
за някои от тях това озна-
чава фалит. Общините са 
поставени в безизходица, 

В последния си работен ден министърът на околната среда и 

водите в кабинета „Орешарски“ Станислав Анастасов (вляво) 

съобщи, че се отпускат 166 млн. лв. за проекти по ОПОС

Снимки в. „Строител
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Инж. Николай Николов, председател на ОП на КСБ – Бургас: 

Стотици малки, средни и големи 
фирми в строителния отрасъл, както и 
доставчици, са на ръба на фалита. Хи-
ляди работници ще остана без работа 
в следващите месеци. Ние ще се поста-
раем да направим още по-точен анализ 
най-вече за броя на спрените обекти с 

Акт 10 и за фирмите. 
Чуваемостта от отговорните ин-

ституции в държавата беше слаба. На-
дяваме се, че срещите с общината ще 
бъдат ползотворни и ще има разбиране 
на проблема, който е болезнен за целия 
ни бранш. 

Неплащането на строителите е сери-
озен проблем не само за тях, но и за сами-
те общини. Първо, така ще се стигне до 
неизпълнение на сроковете по договорите. 
Второ, самите фирми няма да могат да си 
довършат СМР по контрактите. Преди 8 
месеца съобщихме, че се изпуска възмож-
ност по ОП „Околна среда” за плоска финан-
сова корекция. Ако тя беше направена, сега 
проблемът нямаше да е толкова тежък за 

общините и респективно за фирмите. 
Повече от 70 хил. души работят по 

обекти у нас. Тези хора остават без въз-
можност да си получат заплатите. Оказа 
се, че сега имаме и нов проблем с непри-
емане на банковите гаранции на една от 
банките. Изисква се ново обезпечение, 
а в същото време няма как да се впише 
втора ипотека върху вече съществуваща 
такава.

под угроза е и спазването 
на срокове за изпълнение на 
проектите, залегнали в до-
говорите, което крие риск 
от 100% санкции и връщане 
на инвестираните стоти-
ци милиони левове на ЕС.” 

В писмото КСБ и НСОРБ 
настояваха за среща с пре-
миера и с министъра на фи-
нансите в кабинета „Оре-
шарски“ Петър Чобанов с 
цел намиране на механизъм 
за намеса на държавата за 
осигуряване на необходимия 
финансов ресурс на местни-
те власти за разплащане с 
бизнеса. Такава обаче не се 
състоя.

От политическите 
сили единствено ПП ГЕРБ 
се отзоваха на поканата 
и бившият министър на 
регионалното развитие и 
благоустройството Лиляна 
Павлова дискутира с ръко-
водството на КСБ тревож-

ната ситуация със спира-
нето на разплащанията за 
проекти по оперативните 
програми. Обсъдена бе въз-
можността за актуализация 
на бюджета с цел осигурява-
не на средства. „Служебно-
то правителство трябва да 
започне диалога с Брюксел 
във връзка с критичната си-
туация, излизането от коя-
то трябва да бъде основен 
приоритет и за следващия 
кабинет“, заяви инж. Бойков.

Предвид липсата на 
адекватна реакция от отго-
ворните институции УС на 
КСБ препоръча строителни-
те компании да пристъпят 
при спазване на българското 
законодателство към проце-
дура за подписване на Акт 
10 по Наредба 3/2003 г. за 
спиране на строителство-
то до намиране на решение 
за възстановяване на финан-
сирането на проектите по 

европейските програми. За 
целта в бр. 29 от 18 юли т.г. 
на в. „Строител“ бе публи-
кувано становище относно 
правните основания за спи-
ране на строителството по 
договори за обществени по-
ръчки, финансирани по Опе-
ративна програма „Околна 
среда 2007 – 2013“.

Предпоследна възможност 

за спасяване на проекти-

те – актуализацията на 

бюджета. 

В деня преди последното 
заседание на 42-ото НС ръ-
ководството на КСБ напра-
ви пореден опит за решава-
не на проблема, като внесе 
в парламента второ писмо, 
с което отново обърна вни-
мание на политическите 
партии у нас за случващото 
се в сектора. „Намираме се 
в разгара на строителния 

ОП на КСБ в Бургас 
проведе среща с кмета 
Димитър Николов и народ-
ните представители от 
42-рото НС Лиляна Павло-
ва и Ивелина Василева. По 
време на нея стана ясно, 
че строителните фирми, 
изпълняващи договори ос-
новно по оперативните 
програми „Околна среда” и 
„Регионално развитие”, не 
са получавали заплащане 
от февруари т.г. до сега. 
Най-големите застра-

шени проекти със спря-
но финансиране в Бургас 
са Регионалното депо за 

отпадъци и водните про-
екти в Банево, Ветрен и 
Горно Езерово.

сезон, а сме принудени да 
спираме работа поради лип-
са на оборотни средства за 
разплащане по извършени 
СМР. Особено критично е 
положението на ОПОС, къде-
то е в ход изграждането на 
обекти за над 1 млрд. лв. За-
явяваме, че ние нямаме пове-
че резерви да кредитираме 
държавата и сме изправени 
пред реален фалит на много 
фирми, както и загуба на де-
сетки хиляди работни мес-
та“, се посочва в писмото. 

Ръководството на Кама-
рата се срещна и с предсе-
дателя на НС Михаил Миков. 
На срещата присъстваха 
инж. Светослав Глосов – 
председател на УС на КСБ, 
неговият заместник и пред-
седател на ОП на КСБ – Со-

фия, инж. Николай Станков, 
почетният председател 
на Камарата инж. Симеон 
Пешов, инж. Стефан Тотев 
– член на УС на КСБ, изп. ди-
ректор инж. Иван Бойков.

Народните представи-
тели от 42-рия парламент 
обаче не успяха да постиг-
нат съгласие за актуализа-
ция на бюджета. 

В последния работен ден 
на правителството стана 
ясно, че все пак от МФ са 
отпуснати 166 805 000 лв. 
от държавния бюджет за 
разплащане на строител-
ните дейности по проекти 
по Оперативна програма 
„Околна среда 2007 – 2013“ 
(ОПОС). Средствата са за 
верифицирани разходи по 
над 200 проекта.

За част от останалите 
финанси, които са необходи-
ми, КСБ има предложение за 
решение чрез отпускане на 
500 млн. лв. във фонд ФЛАГ, 
чрез които да се осигурят 
безлихвени заеми на общини-
те. Със средствата мест-
ните власти ще могат да 
се разплатят частично с 
фирмите и по този начин да 
се довършат започнатите 
обекти в срок. 

Изключително важно е и 
възстановяването на спре-
ните програми. 

Сега пред тези предиз-
викателства е изправено 
служебното правителство. 

Екип на в. „Строител“ 
Елица Илчева, Мартин Слав-
чев, Свилена Гражданска, Ре-
нета Николова

Димитър Николов, кмет на Бургас и член на УС на НСОРБ: 

Спрените оперативни програми бяха във фокуса на срещата на УС на КСБ с ПП ГЕРБ

Във връзка с многобройните постъ-
пили запитвания от фирми – членове 
на КСБ, за неразплатените средства 
по оперативните програми вестник 
„Строител“ изпрати заявление по За-
кона за достъп до обществена инфор-
мация до Министерството на финан-
сите и до управляващите органи на 
ОП „Околна среда 2007 – 2013”, на ОП 
„Регионално развитие 2007 – 2013“, на 
ОП „Транспорт 2007 – 2013” и на Про-
грамата за развитие на селските ра-
йони за предоставяне на информация 
за неразплатените средства, по кои 
проекти са и какви са дължимите суми. 

В получен от МФ отговор на запит-
ването се посочва, че към 29 юли 2014 г. 
сертифицираните средства по „ОПОС 
2007 – 2013“ са 962 726 238,35 лв., а за-
държаните – 10 334 912,15 лв. При ОП 
„Транспорт 2007 – 2013“ те са съответ-
но 2 480 794 224,58 лв. и 2 195 536,55 лв., 
по ОП „Регионално развитие 2007 – 
2013“ са 1 703 467 381,96 лв., а задържа-
ните – 7 531 357,82 лв. От финансовото 
ведомство уточняват, че „задържани 

средства“ са разходи, които са вклю-
чени в Доклада по сертификация и Де-
кларация за допустимите разходи от 
Управляващия орган, но не са серти-
фицирани от Сертифициращия орган, 
като съответният УО се информира 
надлежно за причините за това. УО 
може да включи задържаните средства 
в следващи доклади след извършване на 
съответни проверки и потвърждаване 
допустимостта им.

В писмо от ОПРР е посочено, че 
към настоящия момент всички вери-
фицирани средства, поискани от бене-
фициентите, са разплатени. От ДФЗ 
заявяват, че 748 млн. евро трябва да 
се разплатят след подаване на пла-
щания по 11 846 проекта по Програма-
та за развитие на селските райони. 
От МТИТС и от МОСВ са получени 
решения за предоставяне на искана-
та информация, като срокът за пре-
доставяне е в рамките на 1 месец. 
След получаване на данните те ще 
бъдат публикувани на страниците на 
в. „Строител”.
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Юлия Танева, 
ОП но КСБ – Смолян 

Проведе се редов-
ното  общо  отчетно 
събрание на ОП на КСБ 
– Смолян.  Весела Цо-
лова – председател на 
Областното предста-
вителство, представи 
отчета за дейността му 
и призова всички членове 
да бъдат активни в уси-
лията си към подобря-
ване на нормативната 
база, касаеща бранша. 
„Ролята на регионални-
те структури е да фор-
мулират проблемите и 
да предлагат решения”, 
заяви тя. Сред приори-
тети на Областното 
представителство са 
предоставяне на специа-
лизирана информация и 
провеждане на обучения, 
свързани с повишаване 
на  конкурентоспосо-
бността на фирмите, с 
усвояване и отчитане на 
европейско финансиране. 
ОП на КСБ – Смолян, ще 
продължи поддържането 
на активни контакти 
със сходни организации 
и институции. Проуче-
ни са възможностите 
за реално подпомагане 
на строителните фирми 
– членове на регионал-
ната структура, чрез 
предоставяне на достъп 
до услуги с преференци-
ални цени. „Такива бяха 
принципно договорени в 
сферата на застрахова-
нето, квалификацията 
на кадрите и трудовата 
медицина“, поясни Весе-
ла Цолова и акцентира 
върху предстоящия се-
минар на тема „Новите 
промени в Закона за об-
ществените поръчки”. 
Планира се той да се 
проведе през септември. 
„Информираността и по-
знаването на норматив-
ната база в детайли е 
голямо преимущество за 
изпълнителя при участи-
ето в тръжни процеду-
ри”, каза председателят 
на ОП на КСБ – Смолян. 

Инж. Крайчева – упъл-
номощен представител 

на ВиК ЕООД, привет-
ства идеята и призова 
своите колеги да са по-
активни и да се запозна-
ят в детайли със зако-
на. „Необходимо е да се 
очер таят проблемите и 
да се изрази становище 
за корекцията на ЗОП“, 
добави тя. Инж. Край-
чева предложи при след-
ващи промени в ЗОП за 
участието в определена 
поръчка важна да бъде 
оценката на Камарата 

за даден изпълни-
тел  като допъл-
нителен критерий 
за оценка. Според 
председателя на 
ОП на КСБ – Смо-
лян, Весела Цолова 
е необходимо да се 
придаде по-голяма 
тежест на удосто-
верението за член-
ство или референ-
ция от Камарата. 

Сп и ро  Ч ав да -
ров  от „Д юлгер “ 
ООД коментира, че 
трябва да се обо-
стри вниманието 
на общините като 
възложители на об-
ществени поръчки 
относно пълнота-
та на проектите 
и тяхната реална 

прогнозна стойност. 
Милко Юруков – член на 
Контролния съвет при 
ОП на КСБ, Смолян, пред-
ложи при изготвяне на 
тръжната документация 
да се включат предста-
вители на трите бран-
шови организация – КСБ, 
Камарата на инженери-
те в инвестиционното 
проектиране и Камарата 
на архитектите в Бълга-
рия, които да подпома-
гат местните власти 

с експертния си капаци-
тет и да контролират 
процеса от одобряване-
то на проекта до избора 
на изпълнител.

Отчитайки прове-
дените срещи, предсе-
дателят на Областно-
то представителство 
Весела Цолова изрази 
безпокойство от лошо-
то състояние на Стро-
ителни я  техникум  в 
Смолян, който вече тре-
та година няма прием и 
предстои да бъде слят с 
Професионалната гимна-
зия по туризъм в града. 
Тя призова своите коле-
ги да се обединят и да 
помогнат за запазване 
на тази институция. Бе 
предложено да се прове-
дат срещи с Регионалния 
инспекторат по образо-
ванието, с Варненския 
свободен университет 
„Черноризец Храбър“ , 
за  да се дискутират 
възможностите за съв-
местно сътрудничество 
и съдействие за популя-
ризиране на учебното за-
ведение. „Тази тенденция 
е опасна, защото след 10 
години няма да има мла-
ди строителни специа-
листи техници”, допълни 
Цолова.

Областното представителство проведе редовното 
общо отчетно събрание 

Уважаеми дами и господа,

На територията на община Габрово от 20 
часа на 28 юли до 1 часа на 29 юли паднаха про-
ливни валежи с интензитет над 200 л/кв. м.

Усложнена обстановка беше регистрирана 
и на територията на кметствата Новаковци, 
Драгановци, Гъбене, Стоевци, Камещица, Муз-
га, Дебел дял, Трънето и Яворец. Наводнени бяха 

КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
BULGARIAN CONSTRUCTION CHAMBER

До 
Дамян Илиев Тодоров

П О З Д Р А В И Т Е Л Е Н  А Д Р Е С

Уважаеми Дамян Тодоров,

Клубът на строителите ветерани и твои колеги с 
уважение те приветстваме с твоя 80-и юбилей.

Благодарим ти за построеното от теб и бригадата.
Преди време бе казал, разперил ръце под сводовете 

на най-високия мост над Бебреш:
„Навеки ще остане построеното от мен”.
Бай Дамян, както го наричат всички, е един от нас.
Човекът и строителят, вградил и себе си в мосто-

вете на времето.

Бъди жив и здрав!

Честит 80-и юбилей!

Юли 2014 г.   Национален клуб на строителите 
  ветерани

НКСВ НАЦИОНАЛЕН КЛУБ 
НА СТРОИТЕЛИТЕ ВЕТЕРАНИ

Снимки Денис Бучел

Ренета Николова

„Благодаря за доброто сътрудничество на Кама-
рата на строителите в България през изминалата 
година и за вашите предложения за законодател-
ството в сектора.“ Това заяви арх. Иван Данов – ми-
нистър на инвестиционното проектиране в кабине-
та „Орешарски“, на импровизирана среща по повод 
приключване на мандата му. „Надявам се разделяне-
то на ЗУТ, което изготвихме съвместно – на закон 
за устройство на територията и регионалното 
развитие и закон за градоустройството, и създава-
нето на закон за строителството да бъде прието 
от следващия парламент“, допълни той. 

„Във ваше лице като министър на инвестицион-
ното проектиране строителният бранш срещна 
добър партньор и съвместната ни дейност даде ре-
зултат в разработването на най-важните за стро-
ителния сектор нормативни актове. Благодаря ви 
за активното включване в организираните от Ка-
марата форуми, на които бяха обсъждани най-важни-
те проблеми на бранша“, подчерта от своя страна 
председателят на УС на КСБ инж. Светослав Глосов.

Сред основните приоритети на ОП  на КСБ - Смолян, е законодателната реформа в сектора 

Весела Цолова, председател на ОП на 

КСБ - Смолян, представи дейността 

на Областното представителство

приземни етажи на къщи, отнесени са коли и сел-
скостопанска техника. Две мостови съоръжения са 
унищожени, десетки къщи са пострадали, отнесени 
са пристройки. Най-сериозни са щетите по инфра-
структурата в Новаковци, където е засегната ос-
новно пътна и критична инфраструктура.

В града и в селата са отнесени пътни настилки, 
увредени са мостове, има непроходими участъци от 
свлечени земни маси, затлачени са дерета, акти-
вирани са свлачища, на много места има риск от 
пропадане на пътни участъци.

Във връзка с това всеки, който иска финансово 
да помогне на община Габрово за преодоляване на 
последствията от бедствието, може да го направи 

по сметката на община Габрово, която е:

BG22STSA93003110003800

BIC STSABGSF

Банка  ДСК - Габрово

В основанията за дарението трябва да е записан 
следният текст: „Ликвидиране последици от бед-
ствие“.

31.07.2014 г.        Председател на ОП - Габрово:

Габрово    /Б. Петков/
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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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Нина Георгиева, 
ръководител 
„Проекти“ 
към КСБ

Изпълняваните проек-
ти от Камарата на стро-
ителите в България са 
насочени към обмена на 
добри европейски практи-
ки в областта на енергий-
ната ефективност и без-
опасността и здравето 
при изграждане на обек-
тите. Единият от тях е в 
сферата на научноизсле-
дователската и развойна 
дейност. „Рамка за транс-
фер на знания при обновя-
ване на сгради в Среди-
земноморския регион“ се 
финансира от специали-

зираната Седма рамкова 
програма на ЕК, наследник 
на която в новия програ-
мен период е Програмата 
„Хоризонт 2020“. Парт-
ньори са Intromac, Испания 
- Технологичен институт 
за строителни материа-
ли, Аidicо, Испания –  Ин-
ститут за строителни 
технологии, Егейският 
университет - Измир, 
Турция, Eolas s. l. и Еnercya 
- Испания, Италианска 
национална асоциация на 
строителите и изследо-
вателски институт Istedil 
- Италия, КСБ - България, 
PIM - Малта, пристанище 
Рафина,  Positive еnergy и 
Avaca - Гърция, X-Panel 
Ltd. и Ierides & Michael 
architects - Кипър.

Резултатите на про-
екта са насочени към  
постигане на енергийно 
ефективното обновяване 
на сгради и осигуряване 
на добър комфорт на жи-
вущите. 

По проекта е готова 
платформата за транс-
фер на знания при енер-
гийно ефективното мо-
дернизиране на сградите 
в  Средиземноморския 
регион. Тя се базира на 
ролята на всеки един от 
участниците в процеса.  
Създадена е база данни 
от обучителни материа-
ли (презентации, видеома-
териали, ръководства за 
обучения и др.). 

Проведено  беше  и 
вътрешно тестване на 

платформата.  Целта 
беше търсене на съче-
таването на нуждите на 
участниците и възможни-
те технологични решения. 
Сред идентифицираните 
инструменти са видео и 
електронно обучителни 
материали, симулации, ау-
дио, учене чрез използване 
на мобилни приложения, 
образователни игри, из-
куствена реалност, кому-
никационни инструменти,  
форуми, електронни книги 
и онлайн конференции и 
семинари. 

Визуални специфи-
кации  и  характерис -
тики на платформата 
за трансфер на знания 
(ПТЗ/Knowledge Transfer 
Framework KTF) са на ад-

рес http://www.ee-wise.eu.  
За ползването й като по-
требител не се изисква 
регистрация, но е необхо-
дима  за качване на съдър-
жание, писане на комента-
ри и даване на оценка на 
съдържанието.

Съгласно проведеното 
тестване във всяка от 
партньорските държави 
беше посочено, че разде-
лът за добрите практики 
в тази област е много 
полезен както за инсти-
туциите, участващи в 
разработването на тех-
нически решения за об-
новяването на сградите, 
така и за фирмите, зани-
маващи се със саниране 
на здания, в това число 
монтажни, ОВиК компа-
нии и архитектурни бюра. 
Ползвателите могат да 
получат добри решения 
за енергийната ефектив-
ност (EE), информацията 
може да се осъвременява 
и да се добавят нови ин-
струменти. Положително 
е, че проектът цели по-
добряване на комуника-
цията между различните 
заинтересовани страни. 
Липсата на добра кому-
никация - а в някои слу-
чаи нефункционирането 
на каналите за общуване 
между участниците в про-
цеса - беше констатира-
на по време на етапа на 

проучване. 
На проведените диску-

сии в рамките на работ-
ните семинари в Бълга-
рия бяха получени много 
коментари за енергийно 
ефективното обновяване 
на сградите у нас. Един 
от тях е, че „Работата „на 
парче“ не спира“. Според 
анкетираните е необходи-
мо да се прилага интегри-
ран подход в технологично 
отношение, да се предви-
дят мерки по отношение 
на цялостната конструк-
ция на зданието, като се 
вземе предвид жизненият 
цикъл на домовете в Бъл-
гария. Уникална особеност 
на процеса у нас е висо-
кият процент на частна 
собственост - над 90%, 
което е съчетано съще-
временно с ниския жизнен 
стандарт на собствени-
ците или ползвателите 
на недвижимите имоти. 
Пречките във финансов 
аспект се изразяват и в 
ограничения достъп до 
кредитен ресурс на тези 
лица. „Социалният еле-
мент е от съществено 
значение в етажната 
собственост.“ Има доста 
проблеми по програмите у 
нас, които произтичат от 
тези два фактора.

Други участници в дис-
кусията посочиха необхо-
димостта от засилване 

Класифициране на нуждите от трансфер на знания в областта на енергийно 
ефективното обновяване на сгради.

Обща 
оценка

Обучение на професионалисти в строителството (включително архитекти, 
строителни инженери, строителни услуги, мениджъри на проекти, дизайнери на 
сгради и т.н.) и технологиите за обновяване на сгради. 

9,43

Обитателите имат нужда от финансова подкрепа за инвестиции в енергийно 
ефективни технологии за обновяване на сгради.

9,29

Обучение на майстори по иновации в енергийната ефективност за обновяване 
на сгради.

9,10

Повишаване на мотивацията на бизнеса чрез обществени 
научноизследователски  инициативи и финансиране на иновациите.

9,04

Индустрията се нуждае от финансова подкрепа, за да се възползва от 
резултатите от научните иновации. 

8,93

Когато се съобщават резултатите от научните изследвания, по-голямо 
внимание трябва да се обърне на практическите ползи от технологията по 
обновяване. 

8,81

Оценка на резултатите от научните изследвания в реалния живот. 8,22

Оценка на публично финансирани изследователски проекти чрез приложимостта 
им  от крайния потребител. 

8,09

Учените трябва да засилят контактите с крайните потребители, за да оценят 
приложимостта на изследванията си.  

7,74

Обучение на бизнес обществото за достъп до наличната информация. 7,71

Създаване на мрежови организации, които да координират трансфера на 
знания от иновационни групи и да подпомагат прилагането на иновациите в 
строителството.

7,57

Научноизследователската дейност трябва своевременно да пренасочи 
работата си в отговор на промените на пазара.

7,52

Насоки на ЕК за разпространение на работата на научните институции. 7,35

Засилено взаимодействие между научноизследователските институции. 7,26

Бизнес обществото трябва да е наясно с инструментите за управление на 
интелектуалната собственост. 

7,10

Групиране в пазара за обновяване/саниране на сгради с цел изработването на 
интегрирани решения.

6,22

Предоставяне на технологичните резултати от изследователските 
организации на крайните потребители.

5,97

Обвързване на техническите и търговските консултации за енергийното 
обновяване и нужните технически решения за съществуващите сгради,  
съответно потребностите на собствениците/ползвателите.

5,57

Поток от знания/
налични знания Добри практикиНужди

Кризата в строителния сектор: 

 Обемът на дейността 

(изпълняваните строително-

монтажни работи) се сви или 

намали драстично през последните 

5 години.

 Намалява броят на активните 

фирми.

 Налице е огромна безработица в 

сектора.

Обоснована на нуждите на различните групи
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на контрола по отношение 
на мерките за ЕЕ. Що се 
отнася до учебните пла-
нове и програми, те също 
са относително консер-
вативни и по-трудно се 
променят.

Изразените стано-
вища от партньорски 
организации от Среди-

земноморието са, че раз-
работената електронна 
платформа има потен-
циала да обедини цялата 
верига на стойността по 
отношение на енергийно 
ефективното обновяване 
на сградите, да подпомог-
не комуникацията, съз-
даването на контакти и 

обмена на знания. Тя дава 
възможност да се събере 
голям обем от информация 
на едно място. Използва-
ният подход по отноше-
ние на информационните 
и комуникационните тех-
нологии е съвременен и 
атрактивен. Платформа-
та може да се ползва и в 

други сегменти на стро-
ителния бранш, както и в 
други държави извън тази 
географска област.

Водещо при дефинира-
нето на моделите по вре-
ме на проекта е методът 
или средството, посред-
ством които различните 
агенти ще трансфор-

Покрив/ покривни панели

Облицовка на стени / покритие

Улеи/Канализация, 
фасадни елементи

Ш апки на комини

Покривен картон

Подпрозоречни первази, 
замазка за прозорци

Други

Б итумна дренажна дъска, 
воден резервоар

Цистерни, тоалетни чинии, 
циментова стълба

Противопожарни одеяла

Интериорен дизайн
Деления

Панели за електрическо оборудване

Облицовка на асансьори, 
щрангове на ревизионни отвори

Текстурирани покрития

Прахообразна структура 
на покритие, изолация на таван

Панели за врати

Плочки, линолеум

Отопление/ вентилация / 
електрическо оборудване

Изолация на бойлер/
нагревателни спирали

Изолационни тръбопроводи

Комини и уплътнения

В ентилационен тръбопровод:
изолация, уплътнение, обшивка

Е лектрическа уредба, 
електрически нагревател

Нагревател:  уплътнение,
обграждащи панели

Къде може да има азбест 
във вашия дом?

Както беше анонсирано във вестник „Строител“ след конгреса 
на Европейската федерация на строителната индустрия (FIEC), 
на 21 октомври т.г. Камарата на строителите в България ще 
бъде домакин на работен семинар по проект, свързан с популя-
ризиране на добрите практики в областта на безопасността и 
здравето. Той е иницииран от европейските социални партньори: 
FIEC и Европейската федерация на работниците от строител-
ната и дървообработващата индустрия (EFBWW). Проектът 
е насочен към строителните фирми - членове от Централна 
и Източна Европа. На форума ще бъдат поканени социалните 
партньори от сектора, работодатели от България и Румъния. 
Ще бъдат представени две обучителни ръководства, свързани 
със създаването и функционирането на система за управление за 
безопасност и здраве и обучителни материали за използването 
на азбеста.

Експозиция на азбестови влакна може да се получи, когато 
съдържащите опасното вещество материали се обработват по 
начин, който разрушава структурата им. Специализирани фирми 
и работници разполагат с всички знания и умения, необходими, 
за да го премахнат. Но и служителите в много други производ-
ствени компании и особено тези, извършващи ремонтни работи, 
могат да попаднат в ситуации и/или да работят с материали, 
които биха могли неволно да ги изложат на вредно въздействие. 
За откриването му се използва моделът на светофара, позволя-
ващ лесното възприемане на информацията и диференциацията 
на нивото на риска при работа. Основните ситуации са три при 
изпълнението на съответната работа на обекта: 

- тя може да се предприеме с прилагане на стандартните 
предпазни и защитни мерки;

- може да бъде предприета само ако се вземат специални 
предпазни мерки;

- изискваща намесата на специализирана фирма.

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само 
личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за 
използването на съдържащата се в нея информация . Договор nº: 314347 

мират събраното, съот-
ветно получено знание в 
своя бизнес, респективно 
професионална дейност, 
ако говорим за отделните 
специалисти, участващи 
в процеса по обновява-
нето на съществуващия 
сграден фонд. Моделите 
са от изключително зна-
чение както за реализира-
не на политиките на ЕС, 
така и за съживяването 
на строителния бранш. 
Те представляват фунда-
менталната връзка меж-
ду пазара на строителния 
продукт или подуслуга в 
рамките на нашата ин-
дустрия, както и пазар за 
свързаните производства 
и услуги. В тази насока 
следва да се отчетат 
възможните различни ас-
пекти на събраното по-
знание или цялостната 
рамка от знания при об-
новяването на домовете. 
В тях основни участници 

са проектантът, надзор-
никът, строителят, науч-
ноизследователският ин-
ститут, разработващ ноу 
хау и съответно възмож-
но технологично решение, 
собственикът или ползва-
телят на жилището, бан-
ковата финансова инсти-
туция и др. участници.

Влиянието и ползите 
от изпълнението на про-
екта са в няколко основни 
насоки:

• Реализиране на поли-
тиките на ЕС за постига-
не на целите на Страте-
гия „Европа 2020”: 

• 20% от потребление-
то на енергия да идва от 
възобновяеми енергийни 
източници;

• 20% намаление на 
емисиите на парникови 
газове спрямо нивата от 
1990 г. 

Всички държави членки 
залагат тези цели в тях-
ното законодателство.

Някои азбестосъдържащи материали

Азбестоцимент

Панели от азбест Праховиден азбест Топлинни акумулатори Огнеупорни покрития за 

вентилация, улуци и вентилатори

Замазка за прозорци Подово покритие Лепила, мазилки, пълнители
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Строителството на 
разширението на втория 
лъч на метрото по бул. 
„Черни връх” започна. Из-
граждането на участъка 
от метростанция „Джеймс 
Баучер” до ул. „Сребърна” 
стартира на 1 август. 
Първият работен ден беше 
дъждовен, но това не по-
пречи на строителите да 
се заемат с дейностите 
по проекта. Изпълнители-
те от обединение „Метро 
Черни връх – 2013”, което 
е съставено от „Стани-
лов” ЕООД, „Метропроект 
Прага” АД и „Джи Пи Груп” 
ООД, започнаха работа 
малко след 7 часа.

Разширението на ли-
ния 2 включва трасе с 
дължина 1,3 км и подземна 
метростанция „Витоша”, 
която ще е разположена в 
близост до столичния мол 
Paradise Center. Станция 
„Витоша” ще има изходи 
на кръстовищата на бул. 
„Черни връх” с ул. „Хенрих 
Ибсен” и ул. „Сребърна” и с 
ул. „Филип Кутев”. Строи-
телството на новия учас-
тък ще продължи 22 месе-
ца и трябва да приключи до 
1 юни 2016 г. Реализацията 
на проекта започна с ме-
стенето на подземната 
инфраструктура. Обек-
тът е разделен на две 
строителни площадки. 
Едната обхваща зоната 
от ул. „Сребърна” до ме-

тростанция „Джеймс Бау-
чер”, а другата е при кръс-
товището на бул. „Черни 
връх” с ул. „Филип Кутев”. 
Заедно с това ще се изпъл-
няват и шлицовите стени 
на станцията, подземните 
работи в тунелите и из-
граждането на конструк-
цията на спирката.

Инвестицията за за-
вършването на линия 2 ще 
възлезе на 21,7 млн. евро. 
В тази стойност влизат 
реконструкциите на ин-
женерните мрежи, изграж-
дането на конструкциите 
на станцията и тунелите, 
възстановяването на път-
ните платна на бул. „Черни 
връх” между ул. „Сребърна” 
и ул. „Филип Кутев”, пола-
гането на релсов път и 

контактна релса. Ще се 
направят архитектурно 
оформление на станция-
та, системи за електро-
снабдяване на трасето, 
транспортна автоматика, 
комуникации, диспечерско 

управление и др. Очаква 
се финансирането да бъде 
осигурено от Оператив-
на програма „Транспорт и 
транспортна инфраструк-
тура 2014 – 2020”. Строи-
телството на отсечката 

започна със средства на 
Столичната община. За 
началото на реализацията 
са осигурени 10 млн. лв., 
които трябва да бъдат 
възстановени по опера-
тивната програма.

Строителството трябва да приключи до 1 юни 2016 г.

Инж. Стефан Чонков, проджект мениджър „Джи Пи Груп” ООД:

Инж. Чонков, какво 

трябва да изпълни „Джи 

Пи Груп” ООД по проекта 

за разширението на вто-

рия лъч на метрото?

В обхвата на нашите 
дейности попадат изпъл-
нението на конструкци-
ите и архитектурното 
оформление на метро-
станция 12, както и на 
линейния участък за об-
ръщане на движението на 
влаковете. Общата дъл-
жина на двете отсечки е 
320 м. В линейния пункт 
след станцията ще има 
голямо разнообразие от 
конструктивни решения. 
Той ще се изпълни час-
тично по милански метод 
в зоната преди кръстови-
щето на бул. „Черни връх” 
с ул. „Филип Кутев”. Друга-
та част от трасето ще 
се осъществи подземно по 
класическия „Нов австрий-
ски тунелен метод”, без 
да се разрушава пътното 
ниво на бул. „Черни връх”. 
Тоест първо ще се напра-
ви стартовата шахта и 
от нея ще започне да се 
копае по миньорски спо-

соб. Финалните дейности 
при обръщалото ще са 
изграждането на съоръ-
жението за смяната на 
посоката на движение – 
бретел и т.нар. отбивач-
ки, осигуряващи спиране 
на влака при отказване на 
някоя от системите. По 
станция „Витоша” трябва 
да изпълним и вътрешни-
те електрически инста-
лации, както и ВиК и вен-
тилация. Ще изградим и 
специфичните системи за 
метрото – релсовия път и 
транспортната автома-
тика.

Трябва да преместим 
и реконструираме и инже-
нерната инфраструкту-
ра, която попада в нашия 
район от ул. „Сребърна” 
на юг към Околовръстния 
път. Столичната община 
ни възложи да построим 
и временно трасе, което 
ще осигури връзка между 
улиците „Борис Руменов” 
и „Филип Кутев”. Целта 
е идващите от Около-
връстния път автомоби-
ли да се отбиват надясно 
и да влизат директно в ул. 

„Филип Кутев”. По този 
начин ще се облекчи тра-
фикът на кръстовището 
на бул. „Черни връх” с ул. 
„Филип Кутев”. Временна-
та улица ще е еднопосоч-
на и с дължина от около 
250 м.

Метростанция „Ви-

тоша” ли ще е най-слож-

ният обект от проекта? 

Как ще изглежда тя?

Конструкцията й ще 
е не само най-сложната, 
но и най-отговорната 
задача за „Джи Пи Груп”. 
Съответно за изпълне-
нието й ще е необходимо 
и най-дълго време. Стро-
ителството на конструк-
цията ще отнеме между 
12 – 14 месеца, след което 
ще продължат довърши-
телните работи и монти-
рането на специалните 
системи. Местоположе-
нието й ни задължава да 
приключим за възможно 
най-кратък срок. Затова 

ще се работи на двусме-
нен режим.

Все още не ясно как 
ще изглежда метростан-
ция 12, тъй като интери-
орът й не е окончателно 
завършен. На този етап 
е рано да се говори какъв 
облик ще има и какви ма-
териали ще се използват. 
Готов е техническият 
проект като конструкция 
и строителна архитек-
тура – разпределение на 
помещенията и пероните. 
Яснота за това, какъв ще 
е дизайнът на МС „Вито-
ша”, трябва да има след 
около два месеца.

Трудна ли е геология-

та в района? 

Като цяло е добра, но 
нивото на подпочвени-
те води е много високо. 
Често това създава ус-
ложнения при строител-
ния процес. Поради което 
сме избрали да използва-
ме шлицови стени с уп-

лътнителна лента тип 
Waterstop. По този начин 
по време на изкопните 
работи няма да навли-
зат подпочвени води на 
строителната площадка, 
а след това ще бъде за-
щитена и вътрешната 
конструкция. След като 
реализираме шлицовите 
стени, ще бъдат напра-
вени хидроизолацията и 
вътрешната конструкция 
на станциите.

Още в първия работен 

ден се сблъскахте с про-

ливни дъждове. Доколко 

валежите ще затруднят 

строителството?

Естествено, че лоши-
те атмосферни условия 
ни пречат. По време на 
изкопни дейности винаги 
има опасност от свлича-
не и срутване на земни 
маси, ако вали. При таки-
ва обстоятелства тряб-
ва да се работи много 
по-внимателно. Не само 
дъждовете ще ни създа-
ват неприятности. Тра-
фикът също ще е предиз-
викателство. На обекта 
ще има строителна меха-
низация и ще е необходи-
мо да се съобразяваме с 
движението. Освен това 
автомобилите ще преми-
нават близо до изкопите 
и те трябва да са много 
добре обезопасени.

Очаквате ли пробле-

ми при преместването 

на подземната инфра-

структура?

Винаги има изнена-
ди, защото често када-
стърът не отговаря на 
действителните данни за 
мрежите. При всички по-
ложения очакваме такива.

Имате ли  някакви 

притеснения относно 

финансирането?

Нямаме и никога не 
сме имали затруднения с 
разплащането на дължими 
суми от „Метрополитен” 
ЕАД. Дружеството вина-
ги е било много коректен 
възложител.

Какви гаранции за ка-

чество ще дадете?

Всички необходими га-
ранции по договор. Фирма 
„Джи Пи Груп” има внедре-
на система за управление 
на качеството. На всички 
наши обекти следим стро-
го за качеството при из-
пълнението на строител-
но-монтажните работи, 
на доставяните мате-
риали. Изискваме всички 
сертификати и деклара-
ции. Контролът е строг 
не само по отношение на 
реализацията, но и при 
безопасността на труда. 

„Джи Пи Груп” е во-

дещ партньор в обеди-

нението, изграждащо 

метроотсечката жк 

„Младост 1” – Бизнес 

парк в жк „Младост 4”. 

На какъв етап е строи-

телството?

Изпълнени са основни-
те дейности по инженер-
ните мрежи. Конструк-
цията на станциите и 
тунелите е завършена. В 
момента се изпълняват 
довършителни работи. По-
вече от 50% от зидариите 
и мазилките са направени. 
Вече се работи и по на-
стилки, облицовки и окаче-
ни тавани. Полагат се ка-
белни носачи по тунелите 
и под перона на станции-
те. Изпълнили сме 240 м 
релсов път двустранно 
– по ляв и по десен коло-
воз. Графикът се спазва и 
трябва да приключим до 
края на годината.

Снимки авторът
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Сертифицираните разходи по евро-
пейските фондове са достигнали значи-
телен ръст през последните 14 месеца. 
Към 25 юли 2014 г. възстановените сред-
ства по седемте оперативни програми, 
Програмата за развитие на селските 
райони (ПРСР) и Оперативна програ-
ма „Развитие на сектор „Рибарство”  
(ОПРСР), финансирани със средства 
от ЕС, са достигнали 56%. До 31 март 
2013 г. те са били 33%, към 31 май т.г. 
процентът е нараснал на 37, след кое-
то към 25 юли 2014 г. е достигнал 56%. 
Или за периода 31 март 2013 г. – 25 юли 
2014 г. има повишение от 19%. Това по-
казват данните на Информационната 
система за управление и наблюдение на 
финансовите инструменти на Европей-
ския съюз за България.

Според прогнозите на управляващите 
органи до края на 2014 г. размерът на сер-
тифицираните разходи при добро управле-
ние на системите на европейските фон-
дове трябва да достигне 73%. Към 25 юли 
2014 г. средствата, които следва да бъ-
дат сертифицирани до 31 декември т.г., 
за да бъде изпълнено правилото N+2/N+3, 
са в размер общо на 1 378 273 471 евро. 
Дирекция „Национален фонд” при Минис-
терството на финансите по изпълнение 
на програмите за първото полугодие на 
2014 г. е регистрирала известно заба-
вяне при оперативните програми „Адми-
нистративен капацитет” и „Техническа 
помощ”, много добра реализация при Опе-
ративна програма „Развитие на човеш-
ките ресурси” и добра при оперативните 
програми „Регионално развитие”, „Транс-
порт”, „Конкурентоспособност”. 

Според статистиката през измина-
лите 14 месеца е постигнат и значите-
лен ръст при реално изплатените пари 
към бенефициентите. За периода юни 
2013 г. – юли 2014 г. изпълнителите са 
получили най-много евросубсидии по ОП 
„Околна среда” (ОПОС) – 1 046 753 644 лв., 

което е 29,7% от бюджета на програма-
та. По ОП „Регионално развитие” (ОПРР) 
са преведени 804 808 891 лв. (25,6%), по 
ОП „Транспорт” (ОПТ) – 623 988 190 лв. 
(16,0%). ОП „Развитие на човешките ре-
сурси” (ОПРЧР) е реализирала най-сери-
озен процент от бюджета си – 32,9%, с 
разплатените 780 178 443 лв. Резултати-
те за получените средства при остана-
лите програми са съответно: ОП „Адми-
нистративен капацитет” – 74 558 832 лв. 
(21,1%), ОП „Конкурентоспособност” 
(ОПК) – 526 795 806 лв. (23,2%), ОП „Тех-
ническа помощ” – 25 871 584 лв. (23,3%), 
ПРСР – 994 069 159 лв. (16,0%), и ОПРСР 
– 31 909 698 (16,1%). Като цяло има на-
предък при реално получените субсидии 
от ЕС, но в същото време проблемите 
със спрените плащания по оперативните 
програми „Околна среда” и „Регионално 
развитие” продължават. Въпреки усили-
ята на българските власти плащанията 
по ОПОС все още не са възстановени. 
Все пак има шанс това да се случи през 
следващите месеци. Ако прогнозите се 
потвърдят, то към края на 2014 г. фи-
нансовото изпълнение на програмата би 
могло да възлиза на 2,721 млрд. лв. общо 
плащания (77,24% от бюджета), 1,951 

млрд. лв. верификация (55,38% от бю-
джета) и 1,883 млрд. лв. сертификация 
(53,48% от бюджета).

След извършените корекции по изпъл-
нение и контрол на програмата от стра-
на на българските власти и проведените 
консултации с европейските партньори 
очакванията са, че плащанията по Опе-
ративна програма „Регионално развитие” 
в частта „Градско развитие” и „Региона-
лен туризъм” следва да се възстановят 
през септември.

Споразумението за партньорство 
за програмния период 2014 – 2020 г. бе 
одобрено на 7 август. Средствата, кои-
то страната ни ще получи, са над 15 
млрд. лв. Одобрението на Споразумение-
то за партньорство от Европейската 
комисия не би могло да стане факт, ако 
в последните 14 месеца не са били разра-
ботени и приети 13 стратегически доку-
мента. Работните срещи с ЕК за обсъж-
дане на коментарите по проектите на 
оперативните програми 2014 – 2020 г., 
които вече са изпратени в Брюксел, се 
очаква да се проведат през септември 
2014 г. Това дава възможност одобрение-
то на програмите да се осъществи до 
края на октомври 2014 г.

„През последните годи-
ни са инвестирани близо 
440 млн. лв. за модернизи-
ране на железопътната 
инфраструктура на стра-
ната. Всички жп проекти в 
обхвата на ОП „Транспорт” 
(ОПТ) са в процес на из-
граждане и трябва да за-
вършат до края на 2015 г. 
Надявам се темпото на 
работа да бъде запазено и 
да успеем да усвоим целия 
наличен ресурс по опера-
тивната програма.” Това 
заяви зам.-министърът 
на транспорта, информа-
ционните технологии и 
съобщенията в кабинета 
„Орешарски“ Петър Киров 
по време на официалното 
започване на изграждане-
то на системите за сиг-
нализация в железопът-
ния участък Септември 
– Пловдив и телекомуни-
кации по трасето София 
– Пловдив. Събитието се 
състоя на гара Подуяне в 
столицата. Присъстваха 
генералният директор на 
Национална компания „Же-
лезопътна инфраструкту-

ра” Милчо Ламбрев и зам. 
генералният директор 
Христо Алексиев.

По думите на зам.-
министъра със старти-
рането на обекта ще се 
инвестират 76,16 млн. лв. 
за подобряване на безопас-
ността на железопътния 
транспорт. Той е част от 
проекта „Модернизация 
на железопътния участък 
Септември – Пловдив – 
част от Трансевропейска-
та железопътна мрежа”, 
който се финансира от 
Кохезионния фонд чрез 
Оперативна програма 
„Транспорт 2007 – 2013“. 
По проекта са сключени 
общо четири договора за 
над 300 млн. лв. Три от тях 
са за проектиране и стро-
ителство на отсечките 
Септември – Пазарджик, 
Пазарджик – Стамболий-
ски и Стамболийски – 
Пловдив. Рехабилитацията 
на трите участъка беше 
стартирана поетапно 
през първите месеци на 
годината. С даване нача-
лото и на изграждането на 

системите за сигнализа-
ция всички четири позиции 
по проекта вече са в ход.

Изпълнител по дого-
вора за проектиране и 
строителство на сис-
темите за безопасност 
е консорциум „ТКБ София 
– Пловдив”. Срокът за из-
пълнение на договора е 
28 месеца, от които 8 са 
за проектиране. До края 
на 2015 г. трябва да бъде 
изградена европейската 
система за управление 
на влаковото движение 
(ERTMS) с нейните основ-
ни компоненти: европейска 
система за влаков контрол 
(ETCS), ниво 1 в участъ-
ка Септември – Пловдив, 
и радиокомуникационна 
система за предаване на 
глас и данни между влака 
и наземните съоръжения 
(GSM-R ) в участъка Со-
фия – Пловдив. С реали-
зирането на проекта ще 
бъде постигнато по-висо-
ко ниво на безопасност на 
влаковото движение. Сис-
темата ETCS намалява 
драстично вероятността 

за подминаване на затво-
рен влаков сигнал или пре-
вишаване на допустимата 
скорост. Оборудването 
осигурява оперативна съв-
местимост, позволяваща 
мотрисите, оборудвани с 
ETCS и GSM-R системи, 
да се движат безопасно 
и ефективно в участъка. 
Чрез инвестицията ще се 
повиши и техническата 
надеждност на съоръже-

нията поради очаквания 
малък брой на повредите.

След събитието Пе-
тър Киров сподели, че през 
програмния период 2014 – 
2020 г. жп обектите тряб-
ва да се стартират при 
много добра проектна го-
товност. „През изминалия 
програмен период се убе-
дихме, че инженерингът 

като форма на реализация 
на жп обекти по ОПТ се 
оказа неподходящ. В също-
то време би било добре да 
имаме по-голям списък от 
проекти и известно над-
договаряне. Така резерв-
ните предложения могат 
да бъдат стартирани в 
случай на проблеми”, до-
пълни той.

Символичният старт беше даден с пускането на зелена 

светлина на специално монтиран за това светофар
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Според ИСУН:

Комисията за защита на конку-
ренцията (КЗК) отмени тръжната 
процедура за избор на изпълнител 
за проектиране и строителство-
то на 31,5 км от път I-8 Калоти-
на – Софийски околовръстен път. 
Обществената поръчка на Агенция 
„Пътна инфраструктура” беше обя-
вена от антимонополния орган за 
незаконосъобразна заради умишле-
но завишени изисквания към канди-
датите.

Според КЗК възложителят е 
предвидил възможност за предос-
тавяне на авансово плащане на из-
брания за изпълнител участник, в 
случай че последният иска такова 
и е заявил това изрично. Комисията 
счита, че е недопустимо и проти-
воречащо на Закона за обществе-
ните поръчки поставеното в обяв-
лението изискване участниците да 
учредят гаранцията за обезпечава-
не на авансовото плащане в размер 
на 10% от общата цена по догово-
ра за търга с ДДС. По този начин 
се ограничава участието в търга. 
КЗК е установила и други неред-
ности, като неясно поставеното 
изискване банковата гаранция да 
бъде издадена от финансова ин-
ституция с „добра репутация”, пре-
ценявана от възложителя на етап 
„Избран за изпълнител”. Комисията 
не приема и направеното допъл-
нение в документацията относно 
носимоспособността на пътната 
конструкция „от 11,5 тона на ос с 
габарит не по-малък от Г9”. То е оп-
ределено като дискриминационно. 
КЗК не одобрява и това, че възло-
жителят необосновано е разширил 
кръга обстоятелства, които лица-
та по чл. 47, ал. 4 от ЗОП, а именно 
съдружниците в различните видове 
търговски дружества по смисъла 
на Търговския закон, следва да де-
кларират.



16 СТРОИТЕЛ ЕВРОПРОЕКТИ петък, 8 август 2014

Моника Димитрова-Бийчър, ръководител на Управляващия орган на         

Европейските средства достигнаха до 200 общини

Десислава 
Бакърджиева

Г-жо Бийчър, успяхте 

ли да договорите на 100% 

бюджета по ОП „Админи-

стративен капацитет“ 

(ОПАК)? Какви са послед-

ните резултати по про-

грамата?

Всъщност успяхме да 
наддоговорим бюджета 
на програмата, което е 
задължително с оглед при-
лагане на правилата на 
успешния мениджмънт при 
управление на европейки 
средства. Излишъците при 
реализацията на проекти-
те ни дават това основа-
ние и добре изготвените 
разчети и прогнози. До 
момента ОПАК се движи с 
много добри темпове, и то 
благодарение на отлична-
та организация на работа 
и професионалния екип на 
Управляващия орган. Про-
дължаваме да следваме фи-
нансовия си план и полагаме 
усилия той да бъде постиг-
нат. Изпълнението на ОП 
„Административен капаци-
тет” достигна 64%. Това е 
добър резултат и реалис-
тичен с оглед на недотам 
плавното и последователно 
реализиране на програма-
та през всички години. Ес-
тествено постигнатото 
е значително, но това не 
трябва да ни успокоява, а 
напротив - имаме огромни 
предизвикателства, които 
предстоят до края на тази 
и следващата година.

Като цяло, 2014 г. е из-
ключително натоварена и 
се работи ударно както за 
договарянето на средства-
та, така и за приключване 
изпълнението на  проекти-
те. За първите шест месе-
ца на 2014 г. бяха сключе-
ни договори за 55 млн. лв., 
което е абсолютен рекорд 
в сравнение с предходни пе-
риоди. Такъв постигнахме и 
при верификацията на сред-
ствата. Подадени са мно-
гократно повече искания за 
плащания на завършили про-
екти спрямо предходните 
години, което е нормално да 
се случва в края на програм-
ния период. В същото време 
е сериозно предизвикател-
ство за екипа на Управлява-
щия орган, тъй като той не 
е увеличил капацитета си 
по отношение броя на слу-
жителите. Работата на-
раства в пъти, а броят на 
екипа остава непроменен 
от 2011 г., което поставя 
под риск постигането на 
резултатите на програма-
та в срок и при необходи-
мото качество. Натоваре-
ността е огромна.

Има ли риск от загуба 

на средства?

Към момента няма ин-
дикации за загуба на сред-
ства през тази година, но 

във всяка една оперативна 
програма има рискове, кои-
то се споделят с бенефи-
циентите. ОПАК не прави 
изключение. Неизбежно в 
процеса на изпълнение се 
допускат грешки, които 
следва да се санкционират. 
Не бива да забравяме, че 
това е първият програмен 
период за България. Първи-
те седем години, в които се 
учим от грешките си как да 
правим нещата по правил-
ния начин. Управляващият 
орган се учи, бенефициен-
тите - също.

Има много фактори, кои-
то влияят на реализацията 
на оперативните програми 
и не зависят само и един-
ствено от УО. Например ог-
ромно предизвикателство е 
възлагането на обществе-
ни поръчки. Там се допускат 
най-много грешки, заради 
които налагаме финансо-
ви корекции. Положително 
е, че те намаляват. Това 
показва, че нашият предва-
рителен контрол работи. В 
последните няколко години 
УО съумя да подпомогне бе-
нефициентите и с указания, 
инструкции, наръчници и 
методически ръководства. 
Смятам, че те изиграха ва-
жна роля при управлението 
на много проекти. Помог-
наха им да са по-прецизни в 
работата си и по-уверени, 
знаейки правилата.

Възползваха ли се дос-

татъчно институциите 

и общините от ОПАК през 

изминалия програмен пе-

риод? Може ли да се каже 

на финала, че програмата 

постигна целта си?

До голяма степен ОПАК 
е изпълнила индикаторите, 
които са свързани с целите 
й. Много важно беше да мо-
тивираме бенефициентите 

ни. През последните три 
години програмата достиг-
на почти до всички общини. 
Към момента сме покрили 
90% от местните власти. 
Работим с над 200 общини. 
За сравнение в началото на 
2011 г. те бяха само 50. Ус-
пяхме да мотивираме и цен-
тралната администрация. 
Няма министерство, аген-
ция или друга структура от 
централната, местната и 
съдебната власт, която да 
не е кандидатствала с про-
ект по ОПАК. Със старта 
на всяка процедура опера-
тивната програма намира 
нови бенефициенти. На-
пример наскоро се включи 
Изпълнителната агенция 
по трансплантация, което 
означава, че ОПАК вече е 
и в сферата на здравео-
пазването. В началото на 
програмния период имаше 
схеми и за неправител-
ствените организации, но 
те не бяха много успешни. 
Необходимо е да се проме-
ни фокусът и да се избист-
ри концепцията, за да има 
положителни резултати и 
извън администрацията, 
или по-скоро с помощта на 
неправителствени орга-
низации да правим админи-
страцията по-работеща 
и по-ефективна. Въпреки 
това мога да споделя със 
задоволство, че към момен-
та ОПАК е навсякъде. Бене-
фициентите укрепиха капа-
цитета си и вече могат да 
изпълняват проектите си 
с по-голямо самочувствие. 
Поради което се надявам 
през новия програмен пе-
риод да допускат по-малко 
грешки или никакви.

Кои бяха най-актив-

ните?

ОПАК има конкретни 
бенефициенти и такива, 

които се избират при кон-
курентен подбор. От пър-
вите най-много средства 
акумулира Министерство-
то на транспорта, инфор-
мационните технологии 
и съобщенията (МТИТС), 
което изпълнява няколко го-
леми проекта. Една от най-
важните задачи на МТИТС 
е да реализира електрон-
ното управление. Ведом-
ството е движещата сила 
в това направление. Минис-
терството работи по мно-
го важен проект „Развитие 
на административното 
обслужване по електронен 
път” с пилотна община – 
Столичната. Отделно, в 
сферата на е-обслужване 
51 администрации са въ-
вели практики за подобря-
ване на достъпа до услуги 
на хора в неравностойно 
положение. Имаме и 458 ад-
министрации, които вече 
спазват стандартното 
време за предоставяне на 
онлайн услуги – отговор до 
20 минути. Агенцията по 
геодезия, картография и 
кадастър предлага всички-
те си услуги онлайн, вклю-
чително и подаването на 
жалби. Или с малки стъпки 
пестим време на граждани-
те и бизнеса, подобряваме 
услугите към тях.

Институтът по пуб-
лична администрация (ИПА) 
също е конкретен бенефи-
циент на ОПАК. Съвместно 
с ИПА изпълнихме един го-
лям проект и сме в процес 
на реализация на втори. 
Стартирахме и всички про-
цедури, свързани с обучения 
на централната и местна-
та власт. 

Другите ни подобни 
са административните 
структури на Министер-
ския съвет, които изпъл-
няват важни хоризонтални 

проекти. Един от тях е ос-
новополагащ, става въпрос 
за комплексното админи-
стративно обслужване, 
което засега се предлага 
само от три структури – 
Изпълнителната агенция 
„Морска администрация”, 
Българската агенция по 
безопасност на храните 
и община Велико Търново. 
Всички институции пое-
тапно трябва да въведат 
комплексни услуги. МС ре-
ализира важен проект и за 
студентските стажове в 
администрацията, който 
започна през 2011 г. Беше 
създаден портал, в който 
всички желаещи канди-
датстват. Изработиха се 
методология и наръчник 
на правилата за подбор на 
стажанти. До момента 
по този проект на стаж 
са били над 1000 младежи, 
като част от тях са оста-
нали да работят в админи-
страцията. МС реализира 
и проекта за консултации 
с основни заинтересовани 
участници в процеса на 
разработване на норма-
тивни актове и политики. 
Чрез него беше създаден 
Порталът за обществени 
консултации – www.strategy.
bg, в който са публикувани 
над 424 нормативни доку-
мента.

Не е малък и фокусът 
на ОПАК върху Национал-
ното сдружение на общи-
ните в Република България 
(НСОРБ). В рамките на 
техния проект бяха обуче-
ни около 5400 общински слу-
жители и представители 
на местните власти. Това 
е сериозен успех за общи-
ните, тъй като бюджети-
те им не позволяват да ин-
вестират в служителите 
си и техния специализиран 
профил. За повечето общи-

ни ОПАК е единствената 
възможност да повишат 
квалификацията на служи-
телите си.

Споменахте, че Ми-

нистерството на транс-

порта има основна роля 

за електронното управле-

ние. Какви други проекти 

се изпълняват в тази об-

ласт?

МТИТС трябва да оси-
гури електронни услуги на 
централно ниво, за да може 
след това да се мултипли-
цира ефектът на централ-
но и местно равнище. Но 
има още над 140 проекта, 
които се изпълняват по 
оста за е-управление. Те 
се реализират както от 
централни администра-
ции, така и от общини и 
от съдебната система. 
Например проекти в сфера-
та на електронното упра-
вление изпълняват Агенция 
„Митници” и Националната 
агенция за приходите. Те са 
както за електронни услуги, 
така и за връзка и обмен на 
данни. Министерствата 
на регионалното развитие, 
икономиката, културата и 
отбраната, както и аген-
циите по вписванията, 
за устойчиво енергийно 
развитие и безопасност 
на храните също разра-
ботват подобни проекти. 
Всички администрации, 
които имат някакви регис-
три и искат да обедният и 
електронизират дейност-
та си, са наши бенефици-
енти по приоритетна ос 
3. Съдебната система има 
успешни проекти в тази 
посока като изградената 
единна система за проти-
водействие на престъпнос-
тта, както и реализирани 
проекти от Прокуратура-
та на Република България и 
Висшия съдебен съвет.

Общините от кои ре-

гиони не се възползваха 

от ОПАК?

Тези данни са важни, за 
да планираме правилно на-
стоящия програмен период, 
но в момента не разпола-
гаме с конкретна справка. 
Скоро ще я получим. Възло-
жили сме на фирма да из-
върши анализ, за да можем 
да оптимизираме работа-
та на наследника на ОПАК 
– Оперативна програма 
„Добро управление” (ОПДУ). 
На базата на изследването 
ще определим конкретните 
бенефициенти.
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народни отношения в СУ „Св. Климент Охридски” и притежа-

ва диплома по право на ЕС и английско право от университе-

та „Кеймбридж“, Кралство Великобритания. Специализирала 

е в гр. Хага и гр. Дъблин в областта на международното 

право и обществените поръчки. Започнала е своята кари-

ера от най-ниската експертна длъжност в Агенцията по 

обществени поръчки. Била е юрисконсулт в специализирано 

звено за договаряне на предприсъединителни инструменти 

и Инструмента Шенген в Министерството на финансите 

от 2008 г. до 2011 г. От януари 2011 г. е директор и ръково-

дител на Управляващия орган (УО) на Оперативна програма 

„Административен капацитет” (ОПАК).

Снимка Денис Бучел
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       ОП „Административен капацитет“:

Най-общо, 60 общини не 
се включиха в ОПАК. Основ-
ните причини са, че те са 
твърде малки и не разпо-
лагат с финансиране, за да 
започнат проект. Липсата 
на оборотни средства ги 
възпира да кандидатстват, 
затова те се обединиха и 
така ще преодолеят този 
проблем.

Успя ли ОПАК да повлияе 

на съдебната система?

ОПАК е единствена-
та оперативна програма, 
която финансира проекти 
в съдебната система. Тя 
беше огромно предизвика-
телство, но ние направи-
хме много в тази насока. 
Националният институт 
на правосъдието изпълни 
няколко проекта. Проекти-
те са в посока обучения на 
магистрати и други пред-
ставители на съдебната 
власт. НИП си партнира с 
едни от най-уважаваните 
европейски обучителни ин-
ститути и резултатите 
са наистина много добри 
и имат реален ефект вър-
ху системата. ВСС и ВАС 
разработват комуника-
ционни стратегии, които 
не само ще променят ими-
джа им, но ще ги направят 
по-достъпни и прозрачни за 
обществеността. Върхов-
ният административен съд 
(ВАС) има и други успешно 
приключени проекти и та-
кива, които са на финален 
етап в областта на обу-
ченията и електронното 
правосъдие. Всъщност в 
процес на реализиране е 
първият пилотен за е-пра-
восъдие проект, изпълняван 
от ВАС. Той има за цел да 
електронизира цялостно 
системата на всички ад-

министративни съдилища, 
което е огромна крачка 
към изпълнението на поли-
тиката за електронно уп-
равление. Висшият съдебен 
съвет (ВСС) също работи 
по няколко, свързани с обу-
чения. Много магистрати 
и служители на съда пови-
шиха квалификацията си, 
което е сериозна добаве-
на стойност, както и на 
самия колективен орган 
– ВСС. И Прокуратурата 
реализира много добър про-
ект. Той е за разработване 
на методологии и наръчник. 
ВСС има и няколко проекта 
за изграждането на систе-
ма за комуникация между 
различните съдилища в Ев-
ропа. Чрез нея те ще могат 
да обменят информация и 
данни по дела. 

Ключовият момент е 
създаването на система 
за противодействие на 
престъпността, в която 
съдебното следствие, Про-
куратурата, Министер-
ството на вътрешните 
работи и Министерството 
на правосъдието ще могат 
да обменят онлайн инфор-
мация за наказателните 
дела. Проектът е почти 
изпълнен и при желание от 
бенефициентите ще бъде 
надграден в новия програ-
мен период.

Устойчиви ли ще са 

проектите по ОПАК във 

времето?

Задължително трябва 
да има траен ефект. За 
да бъдат такива, обаче е 
нужно да се разреши един 
важен въпрос. Необходимо 
е не само да се разработ-
ват и изпълняват проекти 
по ОПАК, но и да се насър-
чават гражданите и биз-

несът да използват резул-
татите от тях, особено 
в областта на разработе-
ните електронни услуги. 
Защото има онлайн услуги, 
които не се ползват. Граж-
данинът е свикнал да оти-
де на гишето, да си подаде 
хартиената декларация и 
да получи разписка, за да е 
спокоен. Много е важно да 
се фокусираме върху това 
през втория програмен пе-
риод. Да мотивираме граж-
даните да се възползват 
от електронното управле-
ние. Реалният ефект ще се 
усети едва тогава, когато 
всички започнем да използ-
ваме виртуалните услуги.

Ще стартират ли още 

проекти по ОПАК?

Има проекти, които са 
в процес на оценяване. Це-
лева група е централната 
администрация. Проекти-
те са свързани с обучения, 
с въвеждане на електронни 
услуги и оптимизирането 
на работата на админи-
стративните структури. 
След приключване на проце-
дурите ще бъдат сключени 
около 200 нови договора.

Какво друго трябва да 

свърши УО в оставащото 

време до приключването 

на програмата?

Предстои ни много ра-
бота, свързана най-вече 
с верифицирането на раз-
ходите, за да не допуснем 
загуби по програмата. Це-
лият ни капацитет продъл-
жава да е фокусиран върху 
програмния период 2007 
– 2013 г. В същото време 
трябва да положим и мно-
го усилия за втория период, 
в който вече навлязохме. 
Застъпването на двата 

периода през тази и след-
ващата година усложнява 
работата на Управляващия 
орган, най-вече с оглед не-
достатъчния капацитет. 
Ще направим всичко въз-
можно да приключим всички 
настоящи и бъдещи проек-
ти качествено.

Какви възможности 

ще има през новия програ-

мен период?

През 2014 – 2020 г. две 
оперативни програми се 
обединяват в една – ОП 
„Административен капа-
цитет” и ОП „Техническа 
помощ” (ОПТП). Около 95% 
от новата Оперативна 
програма „Добро управле-
ние” (ОПДУ) е ОПАК, а ос-
таналите 5% се падат на 
ОПТП. Информационната 
система за управление и 
наблюдение на структурни-
те инструменти на ЕС за 
България (ИСУН) също ще 
бъде част от ОПДУ, както 
и всички информационни 
центрове. Сливането им в 
едно прави новата програ-
ма изключително ключова 
за бенефициентите, както 
и за одитния и сертифици-
ращия орган, които ще бъ-
дат подкрепяни от ОПДУ в 
своята работа.

Как се развива подго-

товката на програмата? 

Какви коментари получи-

хте до момента от ЕК?

Темпото на работа по 
ОП „Добро управление” е 
като при всички останали 
оперативни програми. Не-
официалните коментари 
бяха дадени, а официални 
очакваме да получим най-
късно през август. До мо-
мента забележките на ЕК 
са във връзка с предвари-
телните условия за това, 
че някои от стратегиите, 
разработени за различни-
те области на финансира-
не, не са на необходимото 
ниво или все още няма та-
кива. Съгласно новите ре-
гламенти първо трябва да 

са налице стратегически-
те документи, в които се 
включват проектите. Ос-
новната посока на комен-
тари е тази, но се отделя и 
много сериозно внимание на 
сферата на обществените 
поръчки. Притеснително е, 
че все още нямаме готова 
стратегия за съдебната 
система и че Планът за 
действие към Стратеги-
ята за развитие на дър-
жавната администрация е 
само до 2015 г. Необходимо 
е да се положат усилия в 
тази насока, за да отгово-
рим на забележките на ЕК 
и да получим одобрение по 
програмата.

Какви ще са първите 

подписани договори по но-

вата оперативна програ-

ма? Кога най-рано може да 

се случи това?

Надявам се първите 
процедури по Оперативна 
програма „Добро управле-
ние” да стартират в края 
на тази година, най-късно 
началото на 2015 г. Ведна-
га ще могат да започнат 
проектите, свързани с ком-
плексното административ-
но обслужване в изпълнение 
на стратегията за админи-
стративна реформа.

Очаквате ли проблеми 

с авансовите плащания?

През новия период има 
рестрикции при авансо-
вите плащания, но това 
няма да е пречка за ОПДУ. 
Справките ни показват, че 
някои бенефициенти дори 
не искат авансови плаща-
ния. Целта на по-ниския 
процент е да се избистри 
финансовата ни политика 
и да не се стига отново 
до спиране на програми. 
Това трябва да подобри 
финансовата ни дисципли-
на, което ще ни помогне да 
правим по-правилна оценка 
на риска, за да може да се 
управлява по-добре и по-
следователно и да няма 
напрежение относно това 

дали в края на периода ще 
се изпълнят прогнозите ни.

Предвиждате ли нови 

облекчения на процедури-

те за бенефициентите?

Политиката на УО на 
ОПАК е била винаги насо-
чена към опростяване на 
правилата и процедурите, 
особено тези, които са 
свързани с разходите и кан-
дидатстването по програ-
мата. Не сме спирали да ра-
ботим в тази посока, като 
усилията ни ще продължат 
и през настоящия програ-
мен период за опростяване 
на правилата и процедури-
те по отношение на цикъла 
на управление на проекти

Какви грешки не бива 

да допускат бенефициен-

тите?

Първото и най-важно 
нещо е да имат постоянни 
екипи за управление. Греш-
ка е да се кандидатства 
с едни хора, а после да се 
сменят. Това винаги води до 
забавяне на процеса. Вто-
рото важно нещо е да не 
оставят работата от днес 
за утре. Има дейности по 
проекта, по които бенефи-
циентите трябва да започ-
нат да работят от момен-
та, в който разберат, че 
той е одобрен. Изпълнение-
то му не бива да се забавя 
дори и с ден. Затова адми-
нистрациите  трябва още 
с одобрението да се фоку-
сират върху графиците за 
обществени поръчки и вър-
ху възлагането им, защо-
то те отнемат най-много 
време. Ключът към успеш-
ния проект е ясна визия за 
неговите цели, етапност 
и навременно изпълнение и 
отчитане – редовно и по 
правилата. Моят апел към 
бенефициентите е - съсре-
доточете се върху изпълне-
нието тук и сега, за да има 
резултати за гражданите 
и бизнеса утре. Днес съз-
даваме реалната базата 
за успешното бъдеще.С
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ОПАК финансира проекти 
за е-правосъдие
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Първият етап е с прогнозна стойност 1,6 млн. лв.

Страницата 
подготви 
Елица Илчева

Четири оферти са по-
стъпили в община Плевен 
за изпълнението на първия 
етап от проекта за мно-
гофункционална спортна 
зала. Две от тях са на кон-
сорциуми. Предложенията 
са постъпили от обедине-
ние „Макс спорт Плевен“, 
София, съставено от фир-
мите „Спортни настилки“ 
ООД и „Макс ковъринг“ 
ООД; обединение „Пле-
вен спорт 1“, Пазарджик 
- „Строймонтаж“ ЕООД, 
Пазарджик, и „Келет УТ“, 
Унгария. Фирмите са „Раве-
лин“ ООД, София, и „Моно-
лит“ ООД, София. Един от 
кандидат-изпълнителите - 

ДЗЗД „Плевен спорт", е по-
дал офертата си след из-
тичане на крайния срок за 
приемане, записан в обяв-
лението, и предложението 
му не е отваряно. Водещ 
критерий при оценката ще 
е срокът за изпълнение с 
тежест 60%, а ценовото 
предложение е 40%. 

Малко над 1,6 млн. лв. е 
обявената прогнозна стой-
ност в поръчката, която е 
за изготвяне на работен 
проект и строително-мон-
тажни работи за разру-
шаване на съществуващи 
сгради и подготовка на 
площадка за изграждане 
на новата спортна зала - 
фаза 1. Проектът се финан-
сира от Публична инвести-
ционна програма „Растеж 
и устойчиво развитие на 

регионите“. Цялостното 
изграждане на обекта е на 
приблизителна стойност 
12 809 284 лв.

Многофункционалната 
спортна зала ще се по-
строи на площ 4426 кв. м 
и ще разполага с 3060 се-
дящи места. Предвижда 
се облагородяване на при-
лежащото пространство, 
изграждане на паркинг за 
329 автомобила, създаване 
на 50 постоянни работни 
места персонал на залата. 

Идейният проект за 
залата е изготвен от „Би 
Ес Проект“ ЕООД с водещ 
проектант инж. Тома Ча-
калов. Надзорът по време 
на строителството ще 
изпълнява „Термоконтрол 
сървиз“ ЕООД. Очаква се 
Министерството на ин-

Конкурс за изготвяне на 25 идей-
ни проекта за изработване на инвес-
тиционни предложения (концепции за 
обемно-пространствени решения) за 
линейни обекти обяви община Плевен. 
Прогнозната стойност е до 310 200 лв. 
До 16 часа на 8 септември е обявеният 
срок за получаване на документация-
та. Поръчката е по проект „Създаване 
на проектна готовност за участие по 
Оперативна програма „Региони в рас-

теж 2014 - 2020“. В обхвата й са ключо-
ви инфраструктури и съоръжения в Пле-
вен, като пътен надлез на бул. „Георги 
Кочев“, разположен над жп линия София – 
Варна, четири пешеходни моста на река 
Тученица, свързващи важни градски ар-
терии, пътен мост №3 на р. Тученица, 
пътен надлез за жк „Сторгозия“. 

Останалите обекти са в жилищни-
те квартали и централната част на 
града. 

вестиционното проекти-
ране да издаде разрешение 
за строеж на обекта на 
базата на депозирания при 
тях идеен проект. Коми-
сията по търга трябва да 
излезе с решение за изпъл-
нител за фаза 1 най-късно 
до 15 септември.

Болница „Лозенец“ обя-
ви търг за проектиране, 
инженеринг и изпълнение 
на строителство и ре-
монт на сградата на би-
вшата Софийската тех-
ническа гимназия в общ. 
„Възраждане“, която ще 
е учебен корпус за Меди-
цинския факултет към СУ 
„Св. Климент Охридски“. 

Участниците трябва да 
докажат, че разполагат с 
финансов ресурс от поне 
3,5 млн. лв., да имат опит 
от подобна поръчка и да 
са изпълнявали поне един 
сходен договор за послед-
ните пет години. Освен 
това те трябва да пре-
доставят сертификати 
за качество ISO 9001:2008, 

И последните две не-
санирани детски градини 
в Бургас ще посрещнат 
своите възпитаници тази 
есен обновени. В ОДЗ 1 
„Морска звезда“ в жк „Ме-
ден рудник“ и ЦДГ 7 „Син-
чец“ в централната град-
ска част са въведени и 
мерки за енергийна ефек-
тивност.

В това се увериха лич-
но кметът Димитър Ни-
колов и заместникът му 
Йорданка Ананиева, които 
провериха на място на-
предъка на строителните 
дейности. 

„Сградите не са основ-
но ремонтирани, откакто 

са построени, и фасадите 
им бяха с изпопадала мазил-
ка и боя, с прогнила дърве-
на дограма, влага и мухъл. 
Освен това бяха  високи 
сметките за отопление 
през зимата. Но сега вече 
спокойно можем да кажем, 
че няма да остане детско 
заведение в града, което 
не изглежда добре“, сподели 
кметът Димитър Николов. 

В общината строители 
очакват в още три гради-
ни в с. Равнец, с. Рудник и 
м.с. Черно море. За тях е 
осигурено  финансиране за 
догодина.  

През септември ще е 
готова и детската гра-

дина в бившето 5-о РПУ 
в комплекс „Лазур“. Там в 
момента се обзавеждат 
стаите. Освен нея общи-
на Бургас построи още 4 
детски заведения и 4 нови 
павилиона в двора на съ-

ществуващи заведения, 
с което отвори общо 150 
нови работни места за 
педагогически и непеда-
гогически персонал в тях, 
съобщиха от кметския 
пресцентър. 

за околната среда ISO 
140001:2004, както и за 
безопасни условия на труд 
OHSAS 18001:2007 или ек-
вивалентни на тях. 

Техническото предло-
жение има 70% тежест 
при избора,  а  цената 
- 30%. В срок от месец 
след одобряването на 
предложения проект из-
браният изпълнител ще 
получи 30% от стойност-

та на поръчката. 
Къ м  д о к у ме н т и т е 

трябва да има и справка 
за техническото оборуд-
ване на кандидатите и 
доказателства за соб-
ственост върху необхо-
димата за ремонта тех-
ника. Крайният срок за 
приемане на оферти е 17 
септември, а поръчката 
трябва да се изпълни в 
срок 60 месеца. 

Изчерпан е бюджетът за теку-
ща поддръжка на пътища в област 
Велико Търново, който годишно ва-
рира между 4 млн. лв. и 6 млн. лв. 
От Областното пътно управле-
ние съобщиха, че ремонтът на 
Прохода на републиката е глътнал 
средствата - само за възстановя-
ването му след наводненията са 
изхарчени 2,8 млн. лв. 1 млн. лв. от 
тях са дадени от Агенция „Пътна 
инфраструктура", а останалите 

1,8 млн. лв. бяха набавени от бю-
джета на общината. 

Липсата на пари се усеща най-
вече по третокласната и четвър-
токласната шосейна мрежа, които 
са с обща дължина от над 600 км. 
Голяма част от трасетата в мал-
ките общини Елена, Златарица и 
Стражица са се превърнали в свое-
образни зелени тунели. 30 км от 
шосетата се нуждаят от спешен 
ремонт.

Областният управител на Видин инж. Кръстьо 
Спасов инспектира хода на строителството на 
новия път от с. Салаш до сръбската граница две 
седмици след официалното стартиране на обекта. 

При обиколката си  инж. Спасов се увери в на-
предъка на строителството. В момента на пътя 
работят багери и камиони, с помощта на които се 
разчистват храстовидната и дървесната расти-
телност, разширява се пътното платно в с. Са-
лаш и извън населеното място, като се подготвя 
трасето за следващия етап. Извършва се и подго-
товка за разширяването и укрепването на двете 
мостови съоръжения в селото. 

Проектът се финансира изцяло със средства 
от републиканския бюджет по Публичната инвес-
тиционна програма „Растеж и устойчиво развитие 
на регионите“. 

Строителните дейности се изпълняват от 
Сдружение „Видин 2012”, в което участват: „ПСТ 
Холдинг“ АД и „ПСТ Видин“ ЕООД. Стойността на 
договора е 3 881 968 лв. с ДДС. Строителният над-
зор се осъществява от „Рутекс“ ООД. Договорът 
е за 41 820 лв. с ДДС. 

Ще бъдат изградени и изцяло нов път и съоръ-
жения по съществуващото трасе в участъка от 
км. 46 до км. 50. По този начин се осигуряват  ус-
ловията за следващите дейности по изграждането 
на цялостната инфраструктура и откриването на 
ГКПП на българо-сръбската граница в близост до 
с. Салаш и Ново Корито, Сърбия. 
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4000 Пловдив, ул.  „Хр. Ботев “ № 92 В, 
тел.: (+359 32) 588 658; 658 631; факс: 655 124
е-mail : ek@kofragna-bg.com 
4003 Пловдив, бул. „Дунав“ № 77 
тел.: (+359 32 ) 955 178; 965 765; факс: 965 766
е-mail : zek@kofragna-bg.com 

„КОФРАЖНА ТЕХНИКА“ АД

Сертифициран 
по ISO 9001 - 2008

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

 Рамкови алуминиеви и стоманени кофражи
 Подпорни скелета и телескопични 
подпори

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

 Парапетни стойки за обезопасяване на 
плочи

 Едностранни кофражи
 Кофражни аксесоари

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ модерни технологични 
решения за изпълнение на:

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

Дончо Барбалов, зам.-кмет на Столичната община: 

Георги Сотиров

„Работим активно по проекта за капи-
талова програма на София за 2015 г. На този 
етап акцентираме върху изпълнението на 
проектите за настоящата година, за да мо-
жем през есента да имаме ясна представа 
кои от тях ще бъдат приключени, както е 
планирано, и кои ще бъдат прехвърлени за 
2015 г. Значителни изненади не могат да 
се очакват“, заяви в отговор на въпрос на 
в. „Строител” зам.-кметът на Столичната 
община с ресор „Финанси и стопанска дей-
ност“ Дончо Барбалов. „Усилията ни основно 
ще бъдат насочени към подобряване на ин-
фраструктурата, което правим непрекъс-
нато. Взимаме мерки при обектите, където 
има забавяне по една или друга причина, да 
насочим допълнително средства. Закъсне-
ние има по реконструкцията на простран-
ството около НДК, защото този проект по 
ОПРР в момента е спрян. Със собствени 
средства ще обновим терена около фонтана 
пред Националния дворец, който се нуждае 
от значителни финансови средства. Пред-
стои ремонт на входа на Зоопарка, на гра-
дината пред Националната художествена 
галерия. С 1 300 000 лв. ще направим обно-
вяването на някои от столичните училища, 
използвайки добрия строителен сезон”, до-
бави той.

По думите му Столичната община е 
събрала 60,5% от предвидените приходи за 
годината. Те са 320,5 млн. лв., което е с 18,9 
млн. лв. повече от миналата година. Прихо-
дите от данъци са 151,3 млн. лв. и са се уве-
личили с 3,5 млн. спрямо 2013 г.

Дончо Барбалов сравни постъпленията 
от такса „Технически услуги" (в които влиза 
предимно издаването на строителни разре-
шителни) - към края на юли 2014 г. събраните 
средства са 5 130 000 лв. спрямо 3 млн. лв. за 
същия период миналата година. 

„Това говори добре за продължаващото 
развитие на строителния сектор в община-
та”, подчерта финансист №1 на столицата 
и информира, че във връзка с проблемите в 
банковата сфера значителна част от хора-
та вече са  инвестирали парите си  в недви-
жими имоти. 

Барбалов се спря и на състоянието на 
актуалните в момента съоръжения по про-
блемните реки. Успешно приключва  изграж-
дането на дигата на р. Лесновска, за която 
нашият вестник многократно е писал. За 
нея в момента тече процедура по приемане-
то й.  Стойността й е 880 000 лв. 

Общината има планове и за още диги. 
До края на тази година ще приключи проек-
тът за р. Искър, който ще обхване общата 
територия по протежението на реката, за 
която отговарят СО и областната управа. 

Основен ремонт на фонтана пред НДК и водните 
каскади започва Столичната община в края на месе-
ца. Той ще струва 1,8 млн. лв. и ще продължи до края 
на годината, съобщи зам.-кметът по строителство 
и инвестиции Ирина Савина. Целта е съоръженията 
да се възстановят в автентичния им вид от 1981 г. 

„Ще се направят пълна хидроизолация и нова ел. 
инсталация. Ще се сменят системата за фонта-
ниране и 23 помпи, за да се изпълнят изискванията 
за безопасност", обясни Савина. Ще се постави и 
метален парапет с височина 1 м и дължина 34 м.

За водната архитектура ще се монтират 399 
дюзи и 399 LED прожектора. Сегашните разходи за 
вода от 300 000 лв. годишно ще намалеят след ре-
монта с 40%.

Около 400 хил. лв. са необходими за по-
чистване на всички канали и дерета на те-
риторията на Силистренско. Поради липса 
на средства в бюджета общината обаче 
може да осигури само малка част от парите 
и при евентуален порой населените места 
са изложени на риск от наводнения. „Кмето-
вете в селата от месеци алармират за не-
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Община Искър е приключила с изпълне-
нието на проекти, финансирани чрез пра-
вителствената инвестиционна програма 
„Растеж и устойчиво развитие на региони-
те“. Това съобщи областният управител на 
Плевен Илиян Йончев след инспекция в реги-
она. В Искър с държавните пари е ремонти-
рана уличната мрежа, построено е мостово 
съоръжение, близо до централния площад е 
оформен пазар с парк. Изграждат се спорт-

ни, детски и фитнес площадки. По същата 
програма в село Долни Луковит се извършва 
благоустрояване на центъра - подменя се 
настилката, монтират се пейки, оформят 
се цветни градини, изграждат се фонтан и 
детска площадка. Предвижда се подмяна на 
осветлението. В Плевенска област общо 15 
проекта се финансират по програмата „Рас-
теж и устойчиво развитие на регионите", 
уточниха от областната администрация. 

До 20 август всички тръжни процедури за рекон-
струкция и модернизация на инфраструктура ще бъдат 
финализирани. 160 вече са одобрени и подписани. Това 
съобщи изпълнителният директор на ДФ „Земеделие“ 
– РА (ДФЗ) Атанас Добрев след откриването на между-
народното изложение „Селското стопанство и всичко 
за него” в Добрич.

В рамките на панаира се проведе кръгла маса, на 
която бе представено изпълнението на Програмата за 
развитие на селските райони, прилагането на държавни-
те помощи, директните плащания и селскостопанските 
пазарни механизми. Добрев обяви, че налага практиката 
служителите на ДФЗ вече да бъдат сред земеделските 
стопани, сред агробизнеса и представителите на мест-
ните власти, за да им оказват нужното съдействие.

Страницата 
подготви 
Елица Илчева

Р е м о н т и  з а  н а д 
1,2 млн. лв. се правят в 35 
училища и 30 детски гра-
дини на Варна, съобщиха 
от общинската дирекция 
„Образование, младеж-
ки дейности и спорт”. 
317 779 лв. от парите са 
целева субсидия от дър-
жавния бюджет, останали-
те са от местната хазна. 
За периода януари – юни са 
изразходвани 349 075 лв., 
като 32 145 лв. от тях са 
за детските градини, а 
316 930 лв. – за училищата.

По  информаци я  от 
учебните ръководства 
предстоят следните ре-

монтни дейности: час-
тична смяна на дограма 
в 7 здания, хидроизолация 
на покриви на 9, топлоизо-
лация в 3, ремонт на сани-
тарни възли в 5, смяна на 
водогрейни котли и еле-
менти от отоплителните 
инсталации в 4 обекта и 
изграждане на пожароиз-
вестителни инсталации и 
евакуационно осветление 
в 3 сгради. Обновяване на 
училищните столове ще 
има в 5 заведения. Сред-
ства са предвидени и за 
реконструкция на дворо-
вете. 

Парите за осигуряване 
на условия за целодневна 
организация на обучение са 
390 000 лв. и включват смя-
на на дограма, шпакловки и 

измазване на стаи, части-
чен ремонт на електриче-
ските инсталации и др. 

Планирани са дейности 
по хидроизолация на покри-
ви в 8 градини, боядисване 
на помещения, подмяна на 
дограми, изграждане на 

пожароизвестителни ин-
сталации и евакуационно 
осветление в 18 забавачки, 
смяна на водогреен котел, 
топлообменник, горелка в 
3 градини и частична под-
мяна на ВиК инсталации в 
общо 14.

35 училища и 30 детски градини се обновяват през лятото

обходимостта от почистване“, коментира 
зам.-кметът по финанси Димо Стоев.  

Със средства от Държавния фонд „Бед-
ствия“ се извършва ремонт на мост в с. Ка-
липетрово, разрушен от поройните дъждове 
през пролетта. Поради липса на финанси-
ране още не е реализиран проектът за из-
граждане на защитна стена в с. Иширково, 
пострадало от наводнение преди няколко 
години. 
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СЪВМЕСТНА РУБРИКА НА В. „СТРОИТЕЛ” 

Г-н Божилов, вашият 

кабинет и цялата ви адми-

нистрация са настанени 

в изключително красива 

сграда. Като че ли обаче 

тя се нуждае от сериозен 

ремонт?

Наистина е много хуба-
во зданието, от времето на 
Втората световна война е. 
Строена е за нуждите на 
Райха. Но сте права, че се 
нуждае от сериозен ремонт. 
Ние кърпихме по нещо тук-
там, вътре са правени подо-
брения, но не е достатъчно. 
Сложността идва от това, 
че е много голяма и в нея са 
настанени и други държавни 
институции. Това означава, 
че трябва заедно да предпри-
емем действия по обновява-
нето. Необходимо е да има 
воля за това. Но се надявам, 
че скоро и това ще се случи. 

Вие сте кмет по-малко 

от година. Какви са основ-

ните ви приоритети за 

2014 г.? 

На първо място е грижа-
та за детските и учебните 
заведения. За подобряването 
на условията, които осигуря-
ваме на нашите малчугани. 
Една от най-важните цели, 
които съм си поставил, е 
мащабна реконструкция на 
старата сграда на 53 ЦДГ 
„Света Троица” и разширява-
нето на 51 ОДЗ „Щурче“. Това 
са обекти, които са включе-
ни в интегрирания план на 
София и до 2020 г. трябва да 
са готови. 

Кои са последните по-

добрения в областта на 

инфраструктурата?

От 14 юли започна час-
тична подмяна на съществу-
ващ водопровод в жк „Света 
Троица“. С това се увеличава 
диаметърът на захранващия 
водопровод и очакваният ре-
зултат е по-малко аварии в 
този участък и безпроблем-
но водоснабдяване. Но исти-
ната е, че нямаме проблеми с 
канализацията, а водопрово-
дите са стари и за подмяна. 
В момента се правят само 
аварийни ремонти. За съжа-
ление нямаме голям воден 
проект. Не работим по ОП 
„Околна среда“, което обаче 
предвид големите проблеми 
напоследък може би е по-ско-
ро за добро...

През тази година очаква-
ме да започне основно обно-
вяване на бул. „Сливница“, в 
участъка от бул. „Констан-
тин Величков“ до бул. „Д-р 
Петър Дертлиев“, както и 
рехабилитация на моста над 

жп линията. По-мащабна е 
реконструкцията на моста 
на бул. „Сливница“ при „Захар-
на фабрика”. Финансира го 
Столичната община. Става 
въпрос за голям проект, кой-
то е много необходим и спе-
шен, защото на места вече 
се е показала арматурата.

 
А какво е състоянието 

на пътната мрежа и по-

малките улички и между-

блоковите пространства?

В основни линии е добро. 
Вътрешнокварталните ули-
ци обаче и междублоковите 
пространства определено 
се нуждаят от обновяване. 
Искаме да се обособят пове-
че паркоместа и пешеходни 
алеи, да се подновят тро-
тоарите в района и да се 
създаде достъпна среда за 
граждани в неравностойно 
положение.

Къде са най-сериозните 

потребности?

Необходимо е да бъдат 
ремонтирани 80 детски пло-
щадки и приведени съгласно 
изискванията на общинска-
та Наредба №1. 

Как виждате развитие-

то на района в по-дългосро-

чен план?

Благоустройството и 
подобрението на облика на 
градската среда е от клю-
чово значение за цяла София 
като европейска столица, 
а на територията на ра-
йон „Илинден” са разположе-
ни едни от най-старите й 
квартали. Това има своите 
положителни и отрицател-
ни страни. 

Всичките ни квартали са 
подредени, със забележител-
ни сгради и добре оформени 
зелени междублокови прос-
транства. Съгласно кадас-
тралния и строителния план 
се запазва автентичният 
вид на квартал „Захарна фа-
брика”, без да се уплътнява 
с нови сгради, което е го-
лям плюс. Някои от малките 
стари блокове вече са сани-
рани по проект „Енергийно 

обновяване на българските 
домове“ по ОПРР, а това, 
освен че повишава тяхната 
енергийна ефективност, по-
качва значително и тяхната 
естетическа и архитектур-
на стойност.

Много се мисли за раз-
витието на района, но това 
несъмнено опира до сред-
ства. Моята амбиция е да 
се търси финансова подкре-
па и съм отворен към вся-
какви европейски програми 
и форми на сътрудничество, 
които имат потенциал да 
допринесат за облагородя-
ването и осъвременяването 
на „Илинден“ в краткосрочен 
и дългосрочен план.

Какво правите за при-

вличане на инвестиции и 

за какво по ваша преценка 

е подходящ районът?

Да ви кажа честно, за 
момента нямаме заявен се-
риозен интерес. Но аз идвам 
от частния бизнес и вина-
ги съм отворен за полезни 
инициативи. Инвестиции са 
нужни и съм готов да пома-
гам на всеки, който има же-
лание да изгради фабрика, да 
направи нещо, което може да 

осигури работни места, кое-
то да е красиво... Имаме и 
терени, които са подходящи 
за различни производства. В 
района има бизнес зона – око-
ло и на ул. „Кукуш“. Добрата 
опция е да продължаваме да 
се развиваме във вече зада-
дената посока. Принцип на 
районната администрация 
е да се интересува от об-
ществените потребности 
на бизнеса и да поддържа 
добри отношения с негови-
те представители, някои от 
които са едни от най-голе-
мите инвеститори и данъ-
коплатци в България. Това, 
разбира се, не изключва и 
малките и средните компа-
нии. Например може да ви се 
стори интересно това, че 
наскоро фирми, които имат 
дейност в региона, изявиха 
желание да помогнат, като 
окажат дори финансова под-
крепа за проект за подлез 
при прелеза на жп линията 
близо до метростанция „Вар-
дар”. 

На дневен ред стои кру-
пен основен ремонт на ул. 
„Кукуш“, който включва и 
преодоляване на настоящи-
те проблеми, свързани с пре-

Иван Божилов е кмет на район „Илинден“ от 

септември 2013 г. Той е избран от Столичния об-

щински съвет по предложение на кмета Йорданка 

Фандъкова. При представянето му тя обясни, че 

е спряла избора си на Божилов, защото е млад и 

активен, познава проблемите на хората в района 

и се ползва с доверието им. Очакванията й от но-

вия кмет са за сериозна работа, взаимодействие 

с другите районни кметове и всички общински 

съветници.

Бил е депутат от ГЕРБ в предишното Народ-

но събрание. Преди това е работил в семейната 

фирма. Завършил е публична администрация. Же-

нен е, с две деца. 

Елица Илчева

В София има 24 района, но само един 
от тях е формулирал на електронната 
си страница мисия. Може би защото и 
самото име носи послания, които изис-
кват това. Районът е „Илинден“, а оно-
ва, за което се бори администрацията, 
е да съчетава дейностите по мест-
ното самоуправление на хората тук с 
държавната политика за развитие на 
столицата. Макар и да звучи суховато, 
този стремеж има своите корени в ис-
торията. Първите заселници тук идват 
след Първата световна война. Това са 
оцелелите от кръвопролитията родо-

любиви българи – потомци на героични 
македонски родове, дирещи спасение от 
опожарените градове Прилеп, Щип, Ку-
куш и др. Името „Илинден” е в памет на 
загиналите българи в Илинденско-Пре-
ображенското въстание, избухнало на  
2 август 1903 г.

Историческата връзка на района 
с борбата за присъединяване на Маке-
дония и дълбоките християнски коре-
ни на местното население обуславят 
и избора на дата на районния празник, 
който се чества тържествено на 20 
юли – Илинден.

Разположена на 3310 дка в североза-
падната част на София, общината по Кметът Иван Божилов: 

Снимки авторът

Входът на Западен парк 

отдавна е за ремонт

Сградата на общината 

е строена по време на 

Втората световна война и 

също е за ремонт
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леза на влака. Ще се изгради 
подлез или надлез за преми-
наването му. Това тепърва 
предстои да бъде уточнява-
но, но така или иначе целта 
е да се подобри инфраструк-
турата и комуникацията на 
бизнес зоната, което неми-
нуемо ще доведе до подем в 
района и привличане на ин-
вестиции. 

Имате ли терени, кои-

то можете да предоставя-

те на потенциални инвес-

титори?

По принцип в района има 
такива площи, но всичко 
зависи от идеите, защото 
най-важното е те да съот-
ветстват на потребности-
те ни.

Как приключи приемът 

на проекти по програмата 

„Зелена София“? 

Тази година интересът 
в нашия район не беше го-
лям – имаме само 2 проекта, 
което е значително по-малко 
от 2012 и 2013 г. Ние отда-
ваме причините за това на 
факта, че програмата стар-
тира около 1 седмица преди 
изборите, а срокът за кан-
дидатстване беше твърде 
кратък – само 1 месец. 

За  сравнение :  през 
2013 г., когато периодът 
беше първоначално също 1 
месец, но впоследствие се 
удължи с още 15 дни, имахме 
10 предложения, от които 
бяха одобрени 7. 

Всичките проекти бяха 
изпълнени на много високо 
ниво и продължават да се 
поддържат и развиват. През 
2012 г. един от тях беше 
отличен като най-добър, а 
за 2013 г. все още не е мина-
ла класацията, но имаме оч-
аквания отново да се видим 
сред печелившите.

На ваша територия 

са разположени два от 

софийските паркове – За-

падният парк и „Света 

Троица”. Какво е състоя-

нието там? Имате ли 

проекти за облагородява-

не на зелените площи?

Стопанисването на пар-
ковете е в ръцете на Ди-
рекция „Зелена система“ на 
Столичната община, която 
е сключила договор за под-
дръжка с фирма изпълнител 
за срок от 3 години. 

За обновяването на За-
паден парк има изготвено 
изменение на регулацията и 
план за застрояване, както 
и задание за проектиране. 
Тенденцията е след осигу-
ряването на средства за 
проекта да се пристъпи 
към цялостната му рекон-
струкция, което ще включ-
ва и възстановяване на 
осветлението, поставяне 
на нови табели и видео на-
блюдение.

Управлявате 5 детски 

градини, 5 училища, имате 

и 4 читалища. В какво със-

тояние са и предвижда ли 

се изграждането на нови 

детски градини тук?

Да, информацията ви е 
точна. Сградите на детски-
те заведения и училищата 
са в по-добро състояние, 
отколкото тези на читали-
щата. Две от учебните зда-
ния са санирани, на другите 
това предстои да се случи. В 
3 от детските градини има 
изградени нови пристройки 

към съществуващите сгра-
ди. Има новопостроен фили-
ал към 52 ОДЗ „Илинденче“. 
За района се предвижда да 
бъде разширена още една 
детска градина и изградена 
съвсем нова.

Положението с чита-
лищата е по-сложно, тъй 
като техният сграден 
фонд е доста по-стар, а 
субсидиите, с които се из-
държат, са крайно недос-
татъчни за поддръжка и 
ремонти. Търсят се алтер-
нативи за осигуряването 
на допълнителни средства, 
но обикновено те стигат 
само за козметични подо-
брения, което не решават 
сериозните проблеми на 
зданията. 

Една от пилотните 

сгради за обновяване по 

програмата за саниране на 

жилищни блокове също е 

тук. Това е бл. 17 в жк „За-

харна фабрика” на район 

„Илинден“. 

Поздравявам хората, че 
са активни в работата по 
програмата за саниране. 
Вече имаме добрите приме-
ри, вижда се как една ста-
ра сграда може да стане 
прекрасна. В нашия район и 
по-точно в жк „Захарна фа-
брика“ има санирани общо 
три блока – 10, 11 и 25. В мо-
мента приключва работата 
по бл. 17. 

По принцип интересът 
към прилагането на мерки-
те за енергийна ефектив-

ност на жилища в района 
е голям – още 6 блока са 
заявили желание и са кан-
дидатствали по проекта 
„Енергийно обновяване на 
българските домове“ по 
Оперативна програма „Ре-
гионално развитие“.

На територията ви е 

едно от ромските гета. 

Предвид случващото се и в 

Стара Загора как виждате 

решаването на проблема с 

разрастващата се махала?

Бих казал само, че всяка 
трудност има решение. За 
момента – толкова.

Преди време р. Суходол-

ска, която минава през ва-

шия район, преля и създаде 

проблеми. Предвид обилни-

те валежи сега има ли при-

чини за притеснения?

Преди време в проблем-
ния участък на реката беше 
изградена стена, която 
трябва да се продължи. В 
момента чистим коритото 
след моста, но не бих казал, 
че има проблемни участъци. 
Правим това, което зависи 
от нас, и сме спокойни. Но 
е истина, че трябва да се 
внимава с незаконните по-
стройки.

Каква е личната ви ам-

биция? Какво на всяка цена 

искате да свършите до 

края на този ви мандат?

Мечтата ми е да реа-
лизирам обновяването на 
Западния парк. Представи-
телната му част е на наша 
територия. Знаете за ини-
циативата на Столичната 
община за преобразяване 
на всички паркове, което 
се извършва по много добре 
обмислена и уточнена в под-
робности програма. Южният 
парк вече е готов, в Борисо-
вата градина в момента се 
довършва онази част, която 
е лицето – входът откъм 
Орлов мост. Това лято уси-

лено се работи и в Северния 
парк. Имаме готово задание 
за Западния парк. До края на 
2014 г. трябва да направим 
проектирането и от догоди-
на да се започне поетапно с 
ремонт на представителна-
та част. Ще запазим лесо-
парка, който е голяма част 
от територията. Там не се 
предвиждат дори детски 
площадки. 

А каква е съдбата на 

Груповия архитектурно-

строителен паметник на 

културата от национално 

значение – сградите на За-

харна фабрика? Известно 

е, че се рушат от години и 

като че ли процесът е нео-

братим.

Комплексът отдавна е 
частна собственост и за 
съжаление рухва. Това е пре-
красен паметник на култу-
рата, една от най-старите 
индустриални сгради на Бал-
каните. Построена е през 
1898 г. на 4 километра извън 
столицата, по направление-
то на жп линията София 
– Кюстендил. Преди години 
кметът Йорданка Фандъкова 
е задължила собствениците 
да се грижат за нея, наложи-
ла е глоба. Но сега е препро-
дадена, стопаните са други 
и доколкото съм наясно, слу-
жителите в Столичната 
община правят безуспешни 
опити да се свържат с тях. 

Във вашия район опре-

делено прави впечатление 

това, че зелените площи не 

са превърнати в жилищни 

сгради. Има ли все пак ин-

терес към изграждането 

на нови кооперации?

Откакто съм кмет, няма 
ново строителство. Няма и 
желаещи, на които да се из-
дават разрешения за стро-
еж. Вероятно основната 
причина е кризата, която ни 
застигна и от която още не 
можем да се измъкнем. Райо-
нът е един от старите, с 
много зеленина и добре под-
държани площи и е хубаво да 
се запази като такъв. 

данни на статистиката е с насе-
ление от 35 820 души. Тук са едни 
от най-старите жилищни комплек-
си, около които са запазени широ-
ки и добре поддържани градинки и 
междублокови пространства, пар-
кинги, детски и спортни площадки. 
Наблизо са разположени и едни от 
най-китните, красиви и богати на 
растителност софийски паркове – 
Западният парк и „Света Троица”.

Интересно е, че в сравнително 
малката територия все още функ-
ционират цели 4 читалища, в които 
кипи активна културна, социална и 
просветна дейност. В тях се из-

граждат не на шега млади таланти 
в различни области на изкуството, 
като им се предоставят и възмож-
ности за изява и перспективи за 
развитие.

Местната администрация има 
и своя стратегия – приоритетите 
в тази област са както съхранява-
нето и разпространяването на бъл-
гарските традиции и наследство, 
така и разширяването на мирогле-
да на младите.

И когато се говори за култура, 
има какво да се посочи като нацио-
нално наследство. Тук са паметна-
та плоча на Братя Миладинови, Па-

метникът на епископ Щросмайер, 
Паметникът на загиналите в 
Илинденско-Преображенското въс-
тание, Военният монумент в пар-
ка „Света Троица”, храмът „Света 
Троица”, Груповият архитектурен 
комплекс „Захарна фабрика” – из-
ключително ценен паметник на кул-
турата с национално значение. За 
последния по-добре да не говорим. 
Защото от него са останали само 
руини, които дано някога да бъдат 
възстановени, каквато е надеж-
дата и на кмета. С Иван Божилов 
разговаряме за настоящето и бъ-
дещето на района.

Няколко от обновените 

жилищни блокчета привличат 

погледите и желанието 

на останалите жители 

на квартала също да се 

справят с трудностите на 

колективното саниране

В района кипи социален и 

културен живот
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„Българската иконо-
мика е нараснала през 
последната година, от-
крити са нови работи 
места, а основните от-
расли вървят нагоре.” 
Така започва отчетът на 
Министерството на ико-
номиката и енергетиката 
за изминалите 14 месеца 
управление на кабинета 
„Орешарски” .  Една от 
постигнатите задачи е 
намаляването на админи-
стративната тежест за 
бизнеса, което ще спес-
ти 100 млн. лв. на годишна 
база до края на 2014 г. От-

белязват се и 40 хил. нови 
работи места, създадени 
през първото тримесечие 
на годината, и сериозно 
намаляване на безрабо-

тицата през първото по-
лугодие.

В отчета се отбеляз-
ва и успех при инвести-
циите. През последната 

година са били сключени 
15 договора с фирми в об-
ластта на производство-
то, строителството и 
търговията за общо 153 
млн. лв. и с 1650 работни 
места в три индустриал-
ни зони – Божурище (Со-
фия), Телиш (Плевен) и 
Бургас. Отчитат се и 16 
сертификата за инвести-
тори клас А за вложения с 
приблизителна стойност 
137 млн. лева и почти 3500 
работни места.

Ръст от 7% на износа 
за 2013 г. спрямо 2012 г. и 
достигане на „максимална 
абсолютна стойност на 
износа от 22 млрд. евро 
за последните 15 години” 
отчитат от МИЕ. Спо-

ред тях това се дължи 
на диверсификацията на 
международните пазари 
за българските стоки и 
услуги чрез излизане на 
нови перспективни пазари 
в Северна Африка, Близкия 
изток, Азия и разширяване 
на традиционни като Ук-
райна, страните от Цен-
трална Азия и ОНД.

Освен това министер-
ството е създало 20 нови 
служби за търговско-ико-
номически връзки (СТИВ) 
в бързорастящи пазари 
от Азия, Близкия изток 
и Африка. Ведомство-
то отчита и подобрява-
не на средата за бизнес 
за малките и средните 
предприятия. Отбелязва 

се Националната стра-
тегия за насърчаване 
на малките и средните 
предприятия (МСП) за 
периода 2014 – 2020 г. и 
разширеният достъп до 
финансиране през Българ-
ската банка за развитие 
(ББР) чрез стартирането 
на Фонда за капиталово 
участие при новостарти-
ращи МСП. Заедно с това 
са били отпуснати 20 
млн. лв. за иновации.

Не на последно място 
от министерството от-
читат и успехите си в 
политиката за потреби-
телите. Тук се отбелязва 
Законът за защита на по-
требителите и засилена-
та роля на регулаторите.

Над 68 млн. лв. ще струва изграждането на газовата 
връзка между България и Сърбия на наша територия, по-
казват предварителните разчети на Министерството 
на икономиката.

Самото строителство ще струва 67,7 млн. лв., надзо-
рът – 300 хил. лв., а консултантските услуги – 200 хил. лв. 
Изграждането на връзката ще бъде съфинансирано с 
пари от Оперативна програма „Конкурентоспособност” 
за изтеклия програмен период и за бъдещия до 2020 г.

По план съоръжението трябва да работи до края на 
2017 г. То ще даде възможност на България да има още 
един алтернативен маршрут на руски газ.

Сръбската връзка е третата за страната ни, фи-
нансирана с евросредства. С 3 години вече закъснява из-
граждането на българо-румънската газова връзка, както 
и на тази с Гърция. Причината са спорове със съседните 
страни.

През първите 6 месеца 
на 2014 г. публичните дру-
жества от групата на ЧЕЗ 
в България са реализирали 
отрицателен финансов 
резултат от близо 11,6 
млн. лв. „ЧЕЗ Електро Бъл-
гария” АД е отчело загуба 
в размер на 6,6 млн. лв., а 
„ЧЕЗ Разпределение Бълга-
рия” АД е на минус с близо 
5 млн. лв. За сравнение: за 
същия период на 2013 г. об-
щата загуба на двете дру-
жества е била 3,64 млн. лв. 

„Промените в регу-
латорната среда през 

България, Черна гора и Кипър ще бъ-
дат сред най-засегнатите от санкциите 
срещу Русия. Това сочи доклад на Между-
народния валутен фонд (МВФ) за вторич-
ните ефекти от ограниченията, които 
налага Европейският съюз (ЕС) заради 
ситуацията в Украйна. Трите държави 
са много посещавани от руски туристи. 
Въпреки че Черна гора не е в ЕС, тя по 
собствена инициатива се присъедини 
към санкциите срещу Москва, за да де-
кларира готовността си за присъединя-
ване към НАТО и Евросъюза.

Капиталовите инвестиции на руския 
бизнес в Беларус, България, Молдова и 
Черна гора са повече от 5% от БВП на 
тези държави. От Русия зависят и реди-

ца финансови центрове, сред които са 
членките на ЕС като Кипър и Люксембург, 
допълват от МВФ.

Заради проблемите около проекта за 
газопровод „Южен поток” без очаквани-
те инвестиции могат да останат стра-
ните, през които трябва да мине газо-
проводът – България, Унгария и Сърбия, 
констатира от МВФ. Както е известно, 
цената на българския участък е между 
официално обявените 3,8 млрд. евро и 4,3 
млрд. евро.

Преди дни за подобни последици гово-
ри и ръководителят на МВФ Кристин Ла-
гард, която подчерта, че санкциите със 
сигурност „ще засегнат не само Русия, 
но и съседните страни”.

През второто тримесечие на 2014 г. 
местните администрации са издали раз-
решителни за строеж на 1121 сгради с 
3462 жилища в тях и с 461 241 кв. м разгъ-
ната застроена площ (РЗП), на 47 адми-
нистративни сгради/офиси с 34 354 кв. м 
РЗП и на 1172 други здания с 395 324 кв. 
м РЗП. Това съобщиха от Националния 
статистически институт. Спрямо пре-
дходното тримесечие броят на жилищни 
сгради се увеличава с 10,4%, при админи-

стративните нарастването е с 6,8%, а 
при другите растежът е с 27,8%. 

Строителството на най-голям брой 
нови сгради е започнало в областите 
Бургас – 197 жилищни и 48 други сгради, 
Пловдив – 86 жилищни, 4 административ-
ни и 50 други здания, Варна – 96 жилищни, 
4 административни и 36 други сгради, 
Стара Загора – 56 жилищни и 35 други 
сгради, София-град – 49 жилищни, 4 адми-
нистративни и 43 други сгради.

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ИЗОЛАЦИИ 

В СТРОИТЕЛСТВОТО

ЗА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ 

„ВЪНШНИ ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ СИСТЕМИ НА СГРАДИ КАТО ФАКТОР 

ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ИМ ЕФЕКТИВНОСТ“ 

9 октомври 2014 г., 9:30 ч., гр. София, хотел „Вега“, зала „Триадица“

П О К А Н А

ПРОГРАМА
09:00 – 09:30 Регистрация
09:30 – 09:40  Откриване
09:40 – 10:30  „Качество на изпълнение на външни топлоизолационни системи на 

сгради – проблеми и добри практики“. Част 1 – д-р арх. инж. Петър 
Николовски, Република Македония

10:30 – 11:00  Кафе пауза
11:00 – 12:00  „Качество на изпълнение на външни топлоизолационни системи на 

сгради – проблеми и добри практики“. Част 2 - д-р арх. инж. Петър 
Николовски, Република Македония

12:00 – 12:30  Дискусия
12:30 – 13:00  Фирмена презентация на „Ксела България“ ЕООД, пълноправен член 

на БАИС
13:00 – 14:00  Работен обяд
14:00 – 14:30  Фирмена презентация нa „Рокуул България“ ЕООД, пълноправен 

член на БАИС
14:30 – 15:10  „Нормативни аспекти на енергийната ефективност на сгради“ - 

проф. д-р инж. Димитър Назърски, БАИС
15:10 – 15:30  Дискусия
15:30 – 16:00  Фирмена презентация на „Фибран България“ АД, пълноправен  член 

на БАИС
16:00  Закриване

СПОНСОРИ НА СЪБИТИЕТО:

Такса участие – 79.00 лв. с вкл. ДДС (включва работни материали, две кафе 
паузи, работен обяд и първото специализирано издание на БАИС „Енергийна 

ефективност. Топлоизолационни системи на сгради“, 
автори: арх. Росен Савов и проф. д-р инж. Димитър Назърски).
 Отстъпка за ранно записване до 09.09.2014 г: 59 лв. с вкл. ДДС.

Желаещите да участват трябва да изпратят попълнена регистрационна 
карта и копие от платежно нареждане на e-mail: bais.bg@gmail.com или 

факс: 02/963 10 71.
Регистрационната карта може да бъде изтеглена от уеб сайта на БАИС: 

www.bais-bg.com

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
тел: 02/963 10 71; 0886 38 61 92; 0886 37 22 36

последната година и по-
ловина ни изправиха пред 
сериозни предизвикател-
ства. Влошаващото се 
финансово състояние на 
дружествата затруднява 
тяхната дейност, огра-
ничава до минимум въз-
можностите ни за инвес-
тиции в мрежата и така 
застрашава качеството 
на енергийните доставки 
за нашите над 2 млн. кли-
енти”, коментира Петър 
Докладал – регионален 
мениджър на ЧЕЗ за Бъл-
гария.

През последните го-
дини делът на ЧЕЗ в край-
ната цена непрекъснато 
се понижава. Само през 
2013 г. ДКЕВР понижи с 
90% дела на компанията, 
като същевременно делът 
на НЕК, ЕСО и производи-
телите бе увеличен с 11% 
до 82,45% от крайната 
цена. Ограничените при-
ходи оказват силен натиск 
върху възможностите за 

инвестиции и разходи на 
компанията за извърш-
ване на лицензионната й 
дейност.

Решението на Дър-
жавната комисия за енер-
гийно и водно регулиране 
(ДКЕВР) за промяна на 
цените на електроенер-
гията от 1 юли 2014 г. до-
пълнително ощетява кли-
ентите на ЧЕЗ. Въпреки че 
крайната цена за региона, 
обслужван от компанията, 
е повишена средно с око-

ло 2%, средствата, които 
остават за поддържане и 
обслужване на мрежата до 
домовете на 2 млн. клиен-
ти, намаляват. От август 
2013 г. ДКЕВР промени 
регулаторната рамка, в 
резултат на което ЧЕЗ 
поема риска да финансира 
инвестициите си, без да 
има яснота кога и в какъв 
размер ще бъдат призна-
ти. 

Дружествата на ЧЕЗ в 
България са сред най-голе-
мите инвеститори в бъл-
гарската енергетика. От 
стъпването си в България 
през 2005 г. те вложиха в 
страната над 2 млрд. лв. 
С извършените вложения 
ЧЕЗ обнови 30% от елек-
тропреносната мрежа, 
намали броя на непланира-
ните прекъсвания на кли-
ент за една година с 42% 
за периода 2009 – 2013 г., 
присъедини 70 000 нови 
клиенти и предлага близо 
100 вида услуги.

Снимка Денис Бучел
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Мирослав Еленков
Ренета Николова

Адв. Герон, поводите 

за това интервю са два. 

Първият е, че в Бълга-

рия вече 10 години има 

медиация и организация, 

чийто председател сте 

вие, която се занимава 

с темата. Вторият е 

европейската директи-

ва, която задължително 

трябва  да бъде импле-

ментирана в нашето 

право. Разкажете ни по-

вече.

През декември се на-
вършват 10 години от 
приемането на Закона за 
медиацията (ЗМ) и непо-
средствено след него бе 
учредена Националната 
асоциация на медиато-
рите (НАМ) в България, 
която следваше да играе 
роля на камара на медиа-
торите. В голяма степен 
организацията успешно 
се справи с тази задача. 
В нея членуват практи-
чески всички центрове 
по медиация. Министърът 
на правосъдието също 
има своя представител 
в изпълнителния орган 
на сдружението. Така се 
осъществява възможно 
най-добрата комуника-
ция между медиаторите, 
техните организации и 
държавните органи, кои-
то отговарят за тях. В 
същото време се упраж-
нява контрол върху подго-
товката на специалисти-
те и образователните 
организации, които под-
готвят приетия от Ми-
нистерството на право-
съдието (МП) регламент 
за обучение. За съжаление 
обаче броят на експерти-
те е по-голям от този на 
решените спорове чрез 
медиация. Това е един от 
сериозните проблеми. Не 
само за нас, но и за много 
страни, в които медиаци-
ята прохожда. 10 години 
са както голям, така и  

доста малък период, за 
да може да кажем дали 
сме закъснели, или сме 
отишли  напред. 

Другият повод, който 
вие споменахте, е  Дирек-
тива 11 от 2013 г., която 
предвижда задължителна 
медиация специално за 
потребителските спо-
рове. В тази връзка НАМ 
предложи на правосъдно-
то ведомство промяна в 
ЗМ. Хубавото е, че хора-
та научиха какво озна-
чава терминът, вече не 
го бъркат с медитация. 
От друга страна, все 
повече съдии и адвокати 
са убедени в ползата от 
нея, а тя действител-
но е двустранна. Първо, 
съдът ще се разтовари 
от многобройните дела, 
второ – това е нова кул-
тура на отношенията. 
Когато ти сам решаваш 
кое е полезно за теб и 
в крайна сметка запаз-
ваш нормалните човеш-
ки отношение с другата 
страна в спора. Затова 
е важно конфликтите да 
минават през медиация. И 
когато се види ефектът 
й, тогава повече физиче-

ски и юридически лица ще 
прибягнат до този метод. 
За съжаление МП отгово-
ри, че в момента са дос-
та ангажирани с други 
проблеми, а въпросът за 
директивата е в ръцете 
на Министерството на 
икономиката и енерге-
тиката. Надявам се, че 
след съставянето на но-
вия парламент ще успеем 
да намерим допирните 
точки между двете ве-
домства и ще вървим към 
създаване на камара на 
медиаторите по подобие 
на Нотариалната камара 
и Камарата на частните 
съдебни изпълнители, Ка-
марата на строителите.

Вие казахте, че мно-

го спорове могат да се 

решават чрез медиация. 

Кои са те? Ще посочите 

ли конкретен пример?

Медиацията е прило-
жима във всички видове 
спорове. За съжаление 
по наказателните дела 
все още нито НК, нито 
НПК я предвижда като 
опция.  Практически тя 
отсъства от наказател-
ните дела. Медиацията 

е  особено подходяща при 
семейни спорове, защото 
при тях войните в съда 
са страхотни и най-чес-
то жертви са децата. Ако 
родителите ползват екс-
перт, който ще разкрие 
къде е големият проблем 
при тях и по един цивили-
зован начин ще го реши, 
децата ще растат в нор-
мална обстановка. Много 
подходящ е и при делба 
на наследство. При бол-
шинството от случаите 
имотът в крайна сметка 
отива за публична продан. 
Никой няма интерес от 
това. Медиацията може 
да помогне много. До го-
ляма степен обаче това 
зависи от умението на 
съдиите да обяснят пол-
зата от нея. Важно е са-
мите те да  не подхождат 
формално към нея. Друго-
то  много важно нещо е 
адвокатите да бъдат 
обучени. В повечето дър-
жави, където е въведена 
медиацията, първосигнал-
ната им реакция е била 
крайно негативна. Но по-
степенно с времето ад-
вокатите стават най-го-
лемите привърженици на 

метода. У нас нещата се 
развиха по същия начин. 
В момента САС и ВАС ор-
ганизират курсове за ме-
диатори сред адвокати-
те. Все повече колеги се 
убеждават, че е по-добре 
да вземат по-малък хоно-
рар, но да приключват де-
лата по-бързо, отколкото 
да се влачат години наред 
по съдилища. 

През последните 10 
години заслугата на ме-
диите също беше  голя-
ма. Ние организирахме в 
много градове на стра-
ната дни на медиацията, 
различни конференции на 
тази тема и те бяха мно-
го добре отразени.

Отговаря ли на исти-

ната разпространеното 

схващане, че българи-

нът не е склонен да ре-

шава споровете си чрез 

разговори? Той по прин-

цип обича да се съди.

Поставянето под общ 
знаменател не е правил-
но. Има различни хора. 
Това не е масовият слу-
чай.  Самият факт, че 
изключително голям брой 
семейни и имуществе-
ни дела приключват със 
спогодби,  показва,  че 
българинът не е толкова 
твърдоглав, за да чака ня-
кой отстрани да му реши 
спора. Може би има няка-
къв страх от новата кул-
тура – да вземеш нещата 
в свои ръце и да прецениш 
кое е изгодно за теб, за-
щото една спогодба при 
медиацията се диктува 
преди всичко от интере-
са на страните, не тол-
кова от законното право. 
Има много тежки случаи, 
при които съдебните спо-
рове продължават с годи-
ни и накрая, като видят 
безизходицата, хората 
сами разбират, че спо-
рът трябва да приключи 
със споразумение, и тук е 
въпросът, нужно ли е да 
се  хаби толкова ресурс и 
време.

Може ли да обобщим 

с няколко думи какви са 

предимствата на   меди-

ацията и защо трябва да 

я ползваме при решаване 

на даден спор?

Тя е бърз и евтин спо-
соб. По този начин се за-
пазват човешките отно-
шения. Има много случаи, 
при които могат да се из-
бегнат ненужни разходи 
и време. Между другото 
този начин за решаване 
на спорове съществува 
от римско време. Позват 
е много отдавна и в бъл-
гарската правна тради-
ция. Навремето в много 
случаи главата на се-
мейството е изпълнявал 
функциите на медиатор. 
В Пловдив пък търговци-
те са наричали хората, 
които се занимавали с 
уреждане на спорове, „хо-
датаи”. 

Какъв е срокът, в 

който трябва да бъде 

приета директивата, за 

която говорихме? Какви 

промени ще наложи тя?

През 2015 г. В съот-
ветните текстове на 
ГПК ще се наложи въвеж-
дане на изискването, ко-
гато се стигне до съд, да 
се представят доказа-
телства, че спорът е ми-
нал през медиация. Някои 
от противниците казват, 
че ще има фиктивни до-
казателства, но в един 
момент този метод ще 
стане ефективен. Хората 
не са толкова неразумни. 
Смятам,  че случаите, 
при които ще има опит 
за заобикаляне на това 
изискване, ще са малко. 
Медиацията ще е много 
подходяща за случаи на 
спор с „Топлофикация” и 
енергийните дружества, 
където хората не отри-
чат задълженията си, 
а търсят разсрочване 
на плащанията.  Това са 
неща, които спокойно в 
една медиация могат да 
се решат.

Йосиф Герон, председател на Националната асоциация на медиаторите 
и зам.-председател на Съюза на юристите в България: 

Снимка Денис Бучел

Проекти за изменение и допълнение 
на Гражданския процесуален кодекс (ГПК) 
и Закона за съдебната власт (ЗСВ) са 
публикувани на сайта на Министерство-
то на правосъдието и на портала за об-
ществени консултации www.strategy.bg. 
Становища по тях могат да се подават 
до 18 август. Едно от основните пред-
ложения за изменения в ГПК е свързано с 
разширяване обхвата на действията на 
съдебния изпълнител, които могат да се 
обжалват. Аргумент за това са много-
бройните проблеми, свързани с определе-
ните начални цени при публична продан. 

По отношение на изпълнителното 
производство се регламентира по нов 

начин налагането на запор върху взема-
не на длъжника по сметка в банка чрез 
съобщение в електронна форма, съгласно 
изискванията на Закона за електронния 
документ и електронния подпис. Необхо-
димостта от това е продиктувана от 
установени в практиката редица прав-
ни, организационни и технологически 
трудности, което прави процедурата 
по действащия текст невъзможна за из-
пълнение. Прецизирани са текстовете, 
свързани с публичната продан на движи-
ми вещи и недвижими имоти, като целта 
е максимална прозрачност в действията 
на съдебните изпълнители и максимален 
ефект от продажбите при гарантиране 

в пълна степен на правата и интересите 
на страните в процеса. 

Отменя се институтът на пълното 
запрещение и се реформира ограниче-
ното, така че да се гарантира пълното 
признаване на правоспособността и де-
еспособността на хората с увреждания 
във всички житейски сфери. С промените 
в ГПК се въвеждат и регламенти на Евро-
пейския съюз. Единият от тях е относно 
признаването и изпълнението на решения 
и приемането на автентични актове в 
областта на наследяването и създава-
нето на европейско удостоверение за на-
следство, което се прилага в случай на 
смърт. Според предложените текстове в 

ГПК компетентният орган за издаване на 
европейско удостоверение за наследство 
е всеки нотариус, без оглед на района на 
неговото действие. 

Измененията в ЗСВ предвиждат въ-
веждане на електронното правосъдие в 
органите на съдебната власт. Предлага 
се изграждане на единен портал за елек-
тронно правосъдие. Урежда се режимът 
на създаване на електронни дела, както и 
воденето, съхраняването и достъпът до 
единния електронен регистър на актове-
те на съдилищата. Така всеки гражданин 
ще може да проследи движението на не-
говата преписка и дело и да се установи 
къде се забавя и поради каква причина. 



ческите и социално-иконо-
мическите условия влияят 
върху структурните моде-
ли на зданията, строени 
през различни историче-
ски периоди. По време на 
войни и нашествия архи-
тектурата има белези с 
дефанзивен характер – ци-
тадели, крепости и замъ-
ци от епохата на Средно-
вековието. В значителна 
степен същите елементи 
имат и сградите за въз-
питание и книжовно дело, 
които обикновено по оно-
ва време са част от ма-
настирските комплекси. 
Като примери биха могли 
да бъдат приложени ситу-
ационните схеми на мно-
жество български мана-
стирски комплекси, като 
Рилския и Роженския ма-
настир (1220 г.) (фиг. 2а). 
През епохата на Средните 
векове образователното 

дело е сведено до препис-
ване на църковни тексто-
ве. В България, както и в 
Европа, образовани ми-
стици и грамотни монаси 
са пазели книжовността 
зад крепостните стени 
на замъци и манастирски 
комплекси. 

За българската въз-
рожденска архитектура не 
е новост фактът, че архи-
типът на училищна сграда 
е жилищната. След анали-
тичен обзор на учебните 
здания от ХVIII и ХIХ в. в 
Европа и Америка откри-
ваме, че макар и под роб-
ство, строителството 
им във възрожденските ни 
селища не изостава по ос-
новни характеристики от 
актуалните за времето 
тенденции в световното 
просветно дело. За при-
мер могат да бъдат посо-
чени училищата в Трявна, 

в Карлово, Копривщица и 
Жеравна. Уютното прос-
транство на вътрешния 
двор на училището в Тряв-
на е класически пример за 
сграда от атриумен тип 
от тази епоха. Юлиана 
Шулекова пише в изследва-
нето си „Дворът – граница 
на усвоеното и защитено 
пространство“: „Това е 
центърът на равновесие 
на възрожденската епоха, 
мястото на защитеното 
пространство, където 
стопаните се чувстват 
сигурни и спокойни“ (2).

С развитие на образо-
вателната и просветна-
та дейност през първата 
половина на ХХ в. се раз-
гръща интензивно строи-
телство на училища, кои-
то освен с класни стаи 
разполагат и с физкулту-
рен салон. Често срещано 
решение е типът кори-
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Арх. Радост 
Райновска, ВСУ 
„Черноризец Храбър“

Повишените изисква-
ния на обществото към 
образователната сис-
тема налагат динамич-
ни промени в процеса на 
обучение. Част от това 
е създаването на нова 
учебна среда, която да из-
пълни ролята на „третия 
учител“, като помага за 
личностното изграждане 
на индивида. Аналитични-
те изследвания, провеж-
дани в страни, където об-
разователната политика 
се ползва с приоритет, 
показват тенденции за 
създаване на прогнозни 
модели за стратегическо 
развитие на учебните 
сгради. Понятието „учили-
ще“ притежава двойствен 
смисъл. От една страна, 
то се възприема като об-
разователна институция, 
а от друга – като място 
за провеждане на учебен 
процес, т.е. сграда и при-
лежаща територия. 

Хронологичният струк-
турен анализ на училище-
то в двойния аспект на 
неговото съдържание в го-
ляма степен предопределя 
успеха на архитектурните 
концепции. Колкото по-дал-
новидно и стратегически 
перспективно е развитие-
то на образователния про-
цес, толкова по-сигурен е 
бъдещият просперитет 
на обществото.

Актуални проучвания

Динамиката на науч-
но-техническия прогрес и 
лавинообразната инфор-
мационна наситеност са 
в пародийна дисхармония 
с методиката на пасив-
ното обучение, която все 
още присъства на мес-
та. Съвременни проучва-
ния в Америка от 2013 г. 
показват в пирамидална 
структура процентното 
съотношение на актуал-
ни видове познания и уме-
ния, които учениците на 
ХХI в. трябва да усвоят 
(1). В рейтинговата скала 
на видовете с най-малък 
процент – 5, е пасивната 
форма на обучение, фор-
мулирано най-общо като 
lecture, следвана от чете-
не (reading) с 10%. В нара-
стващ ритъм със стъпка 
от 10% се подреждат ме-
тодите на преподаване с 
аудио-визуални средства 
и демонстрационни сред-
ства; работата в дис-
кусионни групи е с 50%, 
следвана от практически 
занятия – със 75%. С най-
широка платформа – 90%, 
е желанието да се изуча-
ват различни предмети и 
дисциплини по нетрадицио-
нен начин, като знанията 
веднага да бъдат прилага-
ни на практика. Анализът 
на данните показва ка-
тегорично отхвърляне на 
традиционните методи на 
обучение, което, преведено 

на езика на архитектурна-
та, означава нови учебни 
пространства и струк-
туриране на функционал-
ната планова композиция 
на училищната сграда. В 
авангардните проучва-
ния върху съдържанието 
на учебната програма на 
второто десетилетие на 
ХХI в. се представят за 
основни следните дисци-
плини, които имат за цел 
да бъдат усвоени базови 
знания и умения, опреде-
лени като степен на гра-
мотност по определената 
тематика: творчество и 
изкуства (музикални, визу-
ални, драматични и медий-
ни); финансова, социална, 
екологична и емоционална 
грамотност; глобализа-
ция и мултикултури; фи-
зическа култура и здраве; 
киберграмотност, ИКТ 
технологии и програмира-
не; конструктивни умения 
– дърво- и металообработ-
ване, текстил, автомати-
ка и роботика; четене и 
математика – основни 
занятия и работа в уърк-
шопове, практика в офиси 
и фирми. 

Хронологичен анализ на 

характерни атриуми на 

сгради

Ко м п о з и ц и о н н а т а 
структура на училището 
се състои от две съста-
вляващи – здание и двор. 
В отношенията между 
двата елемента се корени 
видовото разнообразие на 
планови решения, които 
от своя страна пораждат 
определени емоционални 
и психологически внуше-
ния, влияещи силно върху 
детската психика. Съз-
даването на обособено 
пространство оформя све-
тоусещането на индивида 
или частта от общество-
то, към което той при-
надлежи. От една страна, 
отделянето на част от 
общото пространство 
изразява желание за офор-
мяне на личен периметър 
за деклариране на иден-
тичност и създаване на 
чувство за спокойствие 
и защитеност. Пример за 
това може да бъде кръгът 
около огъня, където хора-
та чувстват взаимната 
си подкрепа с магията на 
защитената със свет-
лина територия, приела 
следващо развитие като 
вътрешно пространство 
или атриум. От друга 
страна, дефинирането на 
определен вид простран-
ство разкрива декларация 
за притежание върху соб-
ствеността и е гаранция 
за поетите отговорно-
сти. Начинът на заявява-
нето на претенции върху 
определена територия 
определя отношенията в 
обществото.

Основна задача на ар-
хитектурното творчест-
во е моделиране на прос-
транството по начин, 
подходящ за функционал-

ното му предназначение, в 
случая става дума за нова 
училищна сграда. 

В исторически аспект 
настоящото изследване 
ще маркира само опорни 
моменти от развитие 
на вътрешната част в 
сградите за образование. 
Отвореното дворно прос-
транство, разположено 
в центъра на жилището, 
наречено атриум, въз-
никва още в древността 
като основна структурна 
единица. В съвременната 
епоха то е оформено във 
вътрешността на зда-
нието, което е покрито 
с прозрачен покрив. То е 
многоетажно, с богат ин-
териорен потенциал и с 
възможности за различни 
гледни точки от нивата 
на етажните галерии.

Дворцовите и храмови-
те комплекси в древната 
архитектура са със слож-
на композиция от вътреш-
ни дворове. Предполага се, 
че много от организирани-
те в тях книжовни школи 
за елита на обществото 
представлявали относи-
телно самостоятелни 
групи помещения, обеди-
нени около общо вътреш-
но пространство, пред-
назначено за дискусии и 
разговори. В жилищната 
архитектура на миналите 
столетия сградите са из-
граждани около вътрешен 
двор - източник светли-
на и въздух. Като пример 
може да бъде планът на 
древногръцката пери-
стилна къща. Появата на 
атриума се предопределя 
не само с цел подобряване 
на микроклимата в дома. 
Вътрешното простран-
ство създава усещането 
за единство на семей-
ството, внушава чувство 
на сигурност и спокой-
ствие.

Обществено-полити-

Фиг. 1. Етапите на модификация на традиционен училищен двор в атриумно пространство: а) традиционен училищен двор;  

б) атриум с традиционна квадратна форма; в) линеарен атриум; г) схематичен разрез през вътрешно атриумно пространство 

с естествена вентилация

Фиг. 2. Традиционни и нови пространствено-композиционни структури:

а) Роженският манастир (около 1220 г.); б) отворена интровертна структура – периметрално застрояване (училище в Осло, 

2010 г.); в) линеарен атриум – търговска гимназия в гр. Троа, Франция, 2013 г.
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дорна планова структура 
с вътрешно пространство 
(атриум) – открито или 
покрито, предназначено 
за тържества. Такъв тип 
е Девическата гимназия 
във Варна по проект на 
арх. П. Момчилов и В. Мом-
чилов от 1910 г., сега Ар-
хеологически музей.

През втората полови-
на на ХХ в. България е в пе-
риод на планова икономика 
и се строят значителен 
брой училища, за които 
са присъщи различни ко-
ридорни и безкоридорни 
структурни композиции. 
Подробна класификация на 
видовете композиционни 
структури е разработена 
в книгата „Архитектура 
на училищните сгради“ 
от авторски колектив 
с ръководител проф. И. 
Саздов (3). Определен вид 
композиционна структура, 
която се организира около 
едно или няколко вътреш-
ни пространства, откри-
то или покрито, с основно 
предназначение за общи 
мероприятия и почивка, 
може да бъде определе-
на като атриумен или 
вестибюлен тип коридор-
на структура.

Нови пространствено-

композиционни форми на 

традиционния атриум

Доскоро беше общо-
прието схващането, че 
в училищната сграда, 
ситуирана обикновено в 
северозападната част на 
терена, се провеждат за-
нятия, а пространството 
на двора е предназначено 
за почивка и игри в между-
часията. След навлизане 
на интердисциплинарни 
методи на обучение по 
индивидуални или колек-
тивни проекти се увеличи 
продължителността на 
времето на пребиваване 
в училище. От две десе-
тилетия в световната 
практика се реализират 
здания, които са структу-
рирани по нов композицио-

нен принцип. Все по-често 
се среща интегрирано 
вътрешно пространство 
като основна функционал-
на доминанта. В съвремен-
ните проектни решения 
дворът участва активно и 
като атриум, и като улица 
или просто площадка, за-
обиколени от учебни кор-
пуси. В приложената схе-
ма може да се проследят 
етапите на модификация 
на традиционния двор в 
атриумно пространство, 
което впоследствие, след 
израстването му във ви-
сочина, се трансформира 
във вътрешно – тип „лине-
арен атриум“ или „атриум 
улица“ (фиг. 1).

Прегледът на исто-
рически примери показва 
логична композиционна 
връзка между конфигура-
циите на манастирските 
комплекси от Среднове-
ковието и съвременни-
те училищни, например в 
Осло или „Хералдо Молина“ 
в Богота. Конструирана е 
комфортна структура със 
спокойна и защитна среда, 
близка до домашния уют и 
подходяща за творческа 
работа. Така се създава 
микрокосмос, удобен за 
възприятията на детето.

Проектирането на 

широкоплощни комплекси 
изисква достатъчно сво-
бодни територии. Застро-
яването на терена по него-
вите граници може да бъде 
наречено периметрално и е 
подходящо за свободни те-
ритории с предимно ниски 
сгради. То позволява във 
вътрешното простран-
ство да се предвидят пло-
щи за разнообразни видове 
учебни и извънкласни дей-
ности – спортна зона, зони 
за игри, за почивка и малък 
амфитеатър. Локалните 
вътрешни дворове обикно-
вено са за определена въз-
растова група и са със спе-
цифично предназначение.

Подобен тип компози-
ционна структура може 
да бъде наречена отво-
рен интровертен тип или 
периметрален тип прос-
транствена структура 
(фиг. 2б).

Във високо урбанизи-
рани територии се наблю-
дава израстване на прос-
транствената атриумна 
композиция във височина и 
дълбочина. Появява се нов 
тип композиционна струк-
тура, която може да бъде 
наречена линеарен атриум 
или атриум улица. Струк-
турата е аналогична на 
тази, прилагана в големи-

те търговски комплекси 
– тип мол. В подобните 
учебни сгради се разгръ-
ща многоетажно, покрито 
интериорно простран-
ство, което е сърцето на 
зданието и където всички 
намират това, което им е 
нужно, в преливащи една в 
друга функционални зони. 
Пространството е със 
значителен интериорен 
потенциал и в него могат 
да бъдат преконфигури-
рани различни зони в съ-
ответствие с нуждите 
на потребителите в мо-
мента. Могат да бъдат 
оформени относително 
самостоятелни кътове 
за информационен център, 
интернет зони, кафете-

рия, индивидуални места 
за работа, лекционни зали, 
ателиета, офиси, рабо-
тилници, библиотека, как-
то и неформални места за 
работа в колектив, зимни 
градини.

Независимо от фор-
мата на вътрешното 
пространство, когато то 
израства във височина и 
обръща логиката на функ-
ционалната организация 
към себе си, подобен тип 
композиционно-простран-
ствена структура би 
могла да бъде наречена 
„затворен интровертен 
тип“. Подобни примери има 
вече в добрата световна 
проектантска практика 

(фиг. 2в).
На пръв поглед общото 

в двата типа композиция е 
вътрешното им простран-
ство, но същественото е, 
че характерът им е раз-
личен. В първия случай – в 
отворения интровертен 
или периметрален тип 
структура, то е откри-
то или частично покрито. 
Във втория – затворения 
интровертен тип, то е 
затворено, климатизира-
но, високотехнологично в 
съответствие със среда-
та си и изискванията, по-
ставени пред нея.

Периметралният вид 
училищен комплекс се 
прилага като модел за на-
чално училище или детска 
градина. Обширното за-
щитено дворно простран-
ство е добре ослънчено и 
е подходящо за динамични 
игри и спорт, присъщи за 
деца в по-малка възраст.

Многоетаженият вид 
атриум и в частност 
линеарният е приложим 
за средни и гимназиални 
училища и колежи. Възпи-
таниците са по-големи и 
техните социалните кон-
такти са променени. За 
тях е присъщо едновре-
менно изпълнение на раз-
лични дейности, например 
занятието във фитнеса 
се комбинира с изучаване 
на чужд език или слушане 
на учебен материал или по 
време на закуската в ка-
фенето се подготвят за 
предстоящ семинар.

Важно е да се подчер-
тае, че двата вида все пак 
имат обща характеристи-
ка, а тя се състои в акту-
алното сега направление 
в дизайна на учебните 
пространства – дизайн, 
който създава среда, съв-
местяваща белезите на 
домашния уют и офисната 
работна атмосфера (4).

Едно от съвременните 
приоритетни направления 
в педагогиката е възпита-
ние на привързаност и чув-
ство за принадлежност 
към учебното заведение, 
съпоставимо с това за 
семейна принадлежност 
или към определена група 
или част на обществото. 
Училището, чието сърце 

е именно богатото общо 
вътрешно пространство, 
подпомага изграждането 
на индивидуалност и лич-
ностна идентичност. Тук 
всеки има своето място 
и е наравно с останалите 
както в образователния 
процес, така вероятно 
и в живота след това. С 
неговото присъствие в ар-
хитектурната композиция 
се заявява принадлежност-
та на територията към 
група хора или към опреде-
лена част от обществото 
и се внушава единство, 
равноправие и свобода на 
избор. Училищното атри-
умно пространство възпи-
тава модел на поведение в 
реалния живот.

Заключение

Архитектурната сре-
да, наречена „третият 
учител”, внушава, възпи-
тава и създава модел за 
подражание. Обществото 
на ХХI в. гради защитени 
учебни комплекси, пред-
назначени за възпитание 
и обучение на ново поколе-
ние креативни, хармонич-
ни личности. Училището 
вече не е само здание или 
комплекс, то е част от 
пространството на бъде-
щето.

Предложените нови ти-
пове структури са авторо-
ва класификация и са пред-
мет на дисертационен 
труд на тема „Архитек-
тура на училищните сгра-
ди. Историческо развитие, 
съвременни тенденции и 
перспективи в началото 
на ХХI век“.
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Мартин Славчев

Лъчезар Петков, уп-
равител на фирма „Тера” 
ООД, е роден през 1956 г. 
във Велико Търново. За-
вършва Професионална-
та гимназия по строи-
телство, архитектура 
и геодезия „Ангел Попов” 
(бившия строителен тех-
никум „Георги Димитров”) 
в родния си град. Има и 
допълнителна квалифика-
ция от Висшата школа за 
подготовка на персонал за 
взривни работи към Мин-
но-геоложкия университет 
в София. 

Строителството е се-
мейна традиция за Лъчезар 
Петков. Неговият баща и 
по-големият му брат също 
са част от тази благород-
на професия. Кариерата му 
започва веднага след ди-
пломирането. „В началото 
стартирах с изграждане-
то на пътища. По-късно 
се насочих и към друг вид 
строителство”, разказва 
Петков. 

През 1990 г. той заедно 
със своята съпруга осно-
вават „Тера” ООД.  „Изпъл-
нявал съм доста обекти 
през годините. По-инте-
ресните от тях са хотел 
в Арбанаси, фабрика „Син-
тезия”, зърнобаза в Павли-
кени и др. Построили сме 
и много жилищни сгради”, 
отбелязва строителят. 

В момента Лъчезар 
Пет ков работи по изграж-
дането на фабриката за 
облекла в Горна Оряховица. 
Очаква се съоръжението 
официално да отвори вра-
ти до дни. Производстве-
ната сграда е разположена 
в източната промишлена 
зона на града. Общата 
РЗП на проекта е над 

10 000 кв. м. Зданието се 
намира между редица имо-
ти с промишлено предназ-
начение. То е със застро-
ена площ 1385 кв. м и е в 
средата на терена, спаз-
вайки всички изисквания 
на Закона за устройство 
на територията. Сграда-
та е разделена на четири 
конструктивни блока – 
Административен, А, Б1 и 
Б2. В границите на имота 
има обслужващ път, който 
ще бъде разширен с цел по-
удобното маневриране на 
товарни автомобили. Оси-
гурени са 51 паркоместа, 
които покриват норматив-
ните изисквания. Предвиж-

да се да бъдат оформени 
35 допълнителни, които да 
бъдат използвани от посе-
тителите на обекта. 

В сърцето на проекта 
е разположен Администра-
тивният блок, изпъкващ 
във височина с преки връз-
ки към производствените 
звена. Развита е цялост-
на концепция с оптимални 

функционални връзки меж-
ду различните зони. Оси-
гурени са места за отдих, 
за хранене и дворно прос-
транство за почивка на 
открито, здравен пункт и 
др. Вложените материали 
създават модерна визия и 
благоприятен микрокли-
мат за работещите. Спо-

ред изпълнителите това 
съвременно решение ще 
ревитализира стария об-
лик на индустриалната 
зона на града.

Блокове Б1 и Б2 от 
обекта са разположени в 
ниската част на имота. 
При сутерена е предвиде-
но да има естествено ос-
ветление от изток. Тук се 

намират битовите поме-
щения, столовата, едното 
ниво на магазина, склад и 
работилница. По задание 
на възложителя в зоната 
на блок Б2 са разположе-
ни склад и работилница 
с достъп за зареждане и 
обслужване от товарния 
асансьор.

Главният вход за слу-
жители е осигурен от ул. 
„Иван Момчилов“ в зона-
та на блок Б1. Обособено 
е фоайе с кът за отдих и 
стая за охрана, от къде-
то ще се контролира про-
пускателният режим.  На 
първия етаж е разположе-
на и рампата с П-oбразна 
форма. По този начин е 

осигурена възможност за 
едновременно странично 
или задно разтоварване на 
два ТИР-а и два микробуса.

Тук е и кроячното по-
мещение. Предвижда се в 
тази част да са заети 80 
човека. 

Второто ниво на сгра-
дата е с изцяло производ-
ствени функции. В две 
отделения ще работят по 
130 души. Гладачното поме-
щение  е определено за 50 
човека. 

Фасадният облик към 
ул. „Иван Момчилов“ е ха-
рактерен с двуделното 
разделяне на материали-

те. До кота + 5,60 се из-
ползва растерна алуми-
ниева фасадна обшивка с 
цветна композиция в три 
нюанса на сив и червен 
цвят. Над кота + 5,60 има 
обшивка със светлопро-
пусклива поликарбонатна 
система. 

За административния 
модул изборът е вентили-
руема фасадна система в 
асиметрична композиция, 
като основният акцент е 
във вграденото във фаса-
дата фирмено лого в чер-
вен цвят.

След като сподели под-
робности около последния 
си обект, Лъчезар Петков 
не пропусна да коментира 
и трудностите, които из-
питва браншът в област-
та: „Намалялата работа 
и сравнително ниските 
печалби са сред основни-

те проблеми на фирмите. 
Според мен, за да бъдат 
разрешени поне частично, 
трябва да се облек чи адми-
нистративната тежест. 
За едно нещо даваме де-
сет различни документа. 
Необходимо е да има един-
ни книжа за цяла България.“ 
Специалистът отбелязва, 
че за изменения в Закона 
за обществените поръчки 
слуша от години: „Твърдо 
съм против ин хаус поръч-
ките. Така ще се изяде хля-
бът на фирмите. Очаквам 
да се промени статутът 
за изграждането на едно-
фамилните къщи от разре-

шителен на уведомителен. 
Не може голяма фабрика и 
къща за едно семейство 
да бъдат на един и същ ре-
жим, с еднакви документи. 
Това, че през последните 
няколко години частните 
инвеститори намаляват 
и все повече се разчита 
на обществени поръчки, 
се дължи на кризата. Тя 
доведе нещата до там, че 
спадна жилищното стро-
ителство, а увеличихме 
промишленото. От една 
страна това е добре, за-
щото по този начин се 
създават работни места.“

През новия програмен 
период 2014 - 2020 строи-
телят се надява по-добре 
да усвояваме средствата 
по европейските фондове. 
По този начин ще се сти-
мулира и местната иконо-
мика. 

Камарата на строителите в България е най-силната бран-
шова организация в страната. Подкрепям инициативите, кои-
то КСБ предприема. За съжаление понякога нестабилната 
ситуация в държавата до голяма степен спъва добрите идеи, 
които се предлагат. Въпреки това е необходимо да продъл-
жим да се опитваме да подобрим ситуацията за българските 
строителни фирми. 

Пожелавам на вестник „Строител” да е все така актуален 
и да продължава да бъде флагманът на бранша. 

Снимки Мирослав Еленков

Фабриката в Горна Оряховица
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Доц. д-р инж. Лъчезар Хрисчев, ВСУ „Любен Каравелов“:

Георги Сотиров

В последните години 

оборудването и техно-

логичните процеси в 

строителството по-

стигнаха изключите-

лен напредък. Смятате 

ли, че на тази основа 

браншът се превръща 

в привлекателна сфера 

за трудова и житейска 

реализация на младите 

хора както на изпълни-

телски, така и на упра-

вленски  позиции?

Действително в по-
следните години в стро-
ителната практика на-
влязоха нови материали, 
като успоредно с това 
те изискват и конкретни 
технологични решения. В 
момента у нас се предла-
гат материали, машини, 
оборудване и техниче-
ски средства на почти 
всички водещи световни 
производители. По от-
ношение на различните 
технологии може да се 
каже, че не малка част 
от тях всъщност са до-
бре познати на сектора, 
но по ред причини са по-
забравени и в последните 
години сме свидетели на 
тяхното „преоткриване". 
В момента в строител-
ството техническото 
оборудване, което се из-
ползва, е с много по-висо-
ка производителност. Го-
ляма част от работите 
са механизирани, което 
води до повишаване на 
производителността при 
изпълнението. За съжале-
ние обаче не може да се 
каже, че това допринася 
особено за превръщане на 
бранша в привлекателна 
сфера за реализация на 
младите хора. Това се 
отнася основно за тези, 
които биха се насочи-
ли за работа на изпъл-
нителски позиции като 
строителни работници. 
Дори в момента в мно-
го малко професионални 
гимназии и центрове за 
професионално обучение 
се извършва обучение за 
кофражисти, арматурис-
ти, зидари… Секторът 
има нужда от подготвени 
майстори. Причината е, 
че като цяло професията 
на работника е непривле-
кателна поради специфи-
ката на строителната 
дейност. 

По отношение на спе-
циалистите с висше об-
разование обаче нещата 
стоят по по-различен 
начин. Не малко млади 
хора се насочват към 
професията на строи-
телния инженер или ар-
хитекта,  защото те 
дават възможност за 
добра реализация. Но тук 
се сблъскваме с това, 
че в момента пазарът е 

доста свит, което до из-
вестна степен дава не-
гативно  отражение при 
бъдещия избор на младе-
жите.

Тазгодишната кан-

дидатстудентска кам-

пания показа, че почти 

всички ВУЗ-ове не успя-

ха да попълнят планира-

ните си приеми. Каква 

е ситуацията в Строи-

телния факултет на ВСУ 

„Любен Каравелов”? Как-

во е вашето обяснение?

За това има редица 
причини и те са извест-
ни. Една от тях е демо-
графската криза. Съглас-
но някои данни, в момента 
в университетите има 
повече обявени места за 
прием, отколкото са за-
вършващите средно об-
разование. Влияние оказ-
ва и това, че много млади 
хора предпочитат да про-
дължат в чуждестранни 
университети. Например 
за тази година 3000 бъл-
гарски младежи вече са 
заверили дипломите си 
от средното училище за 
обучение в чужбина. 

Друга причина са ико-
номическата криза и сви-
тият строителен пазар. 
Това неминуемо води до 
намаляване на интереса 
към инженерната специ-
алност. Подобна тенден-
ция обаче се наблюдава и 
в други европейски стра-
ни. Преди два месеца на 
един международен фо-
рум имах възможността 
да разговарям със зам.-
декана на Строителния 
факултет на Техническия 
университет във Варша-

ва. При тях също се на-
блюдава отлив от техни-
ческите специалности…  

Конкретно за Строи-
телния факултет на ВСУ 
„Л. Каравелов" ние все 
още не сме приключили 
окончателно с приема за 
следващата академична 
година. Разчитаме да го 
запазим, а защо не и да го 
повишим, т.е. очакваме 
стабилизиране на нивото 
от последните години. 
Традиционно висок инте-
рес има към задочното 
обучение по специалност 
„Строителство на сгради 
и съоръжения” (ССС), кое-
то дава една много добра 
възможност на работещи 
млади хора да придобият 
инженерна квалификация. 

Можем ли да се съгла-

сим с констатацията, 

че кризата в средното 

образование, съчетана 

с тежката демографска 

ситуация, неизбежно 

се екстраполира като 

такава във висшето 

образование, особено 

в специалности, които 

общественото мнение 

дефинира като трудни…

Да, това е така. Дори 
в момента има незаети 
места в редица универси-
тети, като, имайки пред-
вид демографската криза, 
логично може да се очак-
ва, че този проблем ще 
се задълбочи. Специално-
стите в сектора дейст-
вително са трудни, но от 
друга страна те са дос-
татъчно престижни, за 
да им се посвети човек. 
Обучението по тях дава 
възможност за много до-

бро професионално раз-
витие. Показателен за 
това е фактът, че випус-
книците на нашия ВУЗ се 
реализират успешно като 
специалисти във водещи 
строителни компании, в 
структурите на държав-
ната и общинската ад-
министрация, във фирми 
за надзор и др. Нивото на 
подготовка в български-
те университети не от-
стъпва на европейските. 
Лично познавам инжене-
ри, завършили ВСУ, които 
много успешно се реали-
зират в Германия, Англия 
и Италия. 

Една разходка из Со-

фия и другите големи 

градове лесно ни убеж-

дава в наличието на 

много започнати, неза-

вършени и непродадени 

строителни обекти. 

Имаме ли основание да 

твърдим, че все още 

строителният отрасъл 

се бори с тайните на па-

зарната икономика?

Тук опираме до въ-
проса за строителното 
предприемачеството. По 
някои данни в момента се 
наблюдава известно тър-
сене на нови жилища, за-
щото остатъкът от по-
строени, но непродадени 
домове след началото на 
кризата е намалял. Разби-

ра се, обемите на жилищ-
ното строителство в 
момента не са като тези 
от периода 2006 - 2008 г. 
За това може да се съди 
и по намаляване броя на 
фирмите, вписани в ЦПРС 
на КСБ. В момента на па-
зара останаха основно 
добрите компании, а ин-
вестициите в сектора 
и в частност в жилищни 
сгради се правят след 
внимателен анализ и про-
учване на пазара. 

Какво правите, за да 

създадете пазарно са-

мочувствие на вашите 

студенти?

В обучението на на-
шите студенти се стре-
мим те да придобият 
знания и умения, които 
ще им позволят успешна 
реализация в сферата на 
строителството. В учеб-
ните планове за специал-
ност „ССС” се стараем 
да има един оптимален 
баланс между общообра-
зователните, общоинже-
нерните и специалните 
дисциплини. Изцяло сме 
преминали към изучаване 
на  европейската сис-
тема за проектиране на 
строителни конструкции, 
т. нар. еврокодове. В кур-
совете по „Строителни 
материали", „Строителни 
изолации", „Технология на 

строителните процеси", 
„Технология на довърши-
телните работи" напри-
мер акцентът е върху съ-
временните материали, 
стандартите за тях и 
съвременните техноло-
гии. 

В дисциплините „Ор-
ганизация на строител-
ството", „Строителен 
мениджмънт", „Здраво-
словни и безопасни усло-
вия на труд" се набляга 
на практически въпроси, 
пряко касаещи организа-
цията и управлението на 
инвестиционния процес. 
Стремим се също и да 
поддържаме тесен кон-
такт с производителите 
на материали и фирми, 
като организираме лек-
ции с участието на ко-
леги от практиката или 
организираме изнесени 
практически обучения и 
семинари. Успоредно с 
това организирахме и из-
несени практически обу-
чения на обект на фирма 
„АТ Инженеринг", в де-
монстрационния център 

и базата на „Дока Бълга-
рия" ЕООД, на строежи 
на мостови съоръжения 
по околовръстния път 
на София и др. Важен 
елемент от обучението 
на нашите студенти е 
и учебно-техническата 
практика, която е в обем 
на 120 часа и се провежда 
основно във фирмите. По 
време на нея студенти-
те имат възможност да 
се запознаят в реални ус-
ловия с организацията на 
строителния обект. 

Един успешен проект,  
който вече завършваме, 
е „Студентски практи-
ки", организиран от Ми-
нистерството на об-
разованието и науката. 
В рамките му 480 наши 
студенти вече премина-
ха  практическо обучение. 
Тук е мястото да отбе-
лежим, че е необходимо 
активизиране на конта-
ктите между висшите 
училища и строителния 
бизнес и в тази връзка са 
необходими още по-тесни 
контакти с КСБ. Надявам 
се със съвместни усилия 
да се задълбочи сътруд-
ничеството ни с Камара-
та, като това неминуемо 
ще доведе до повишаване 
подготовката на завърш-
ващите студенти - бъде-
щите инженери в строи-
телните фирми.

Доц. д-р инж. Лъчезар Хрисчев е завършил ВСУ „Любен Каравелов“, доктор и доцент 

е по специалността „Технология и механизация на строителното производство“. 

Той е ръководител на катедра „Технология и мениджмънт на строителството“ във 

ВСУ, член на секция „Професионално обучение и квалификация“ на КСБ.

Ученият е член на УС на Научно-техническия съюз по строителството в България, 
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Георги Сотиров

Занимателно пешеход-
но упражнение направих 
като поредна тема за 
вестникарски репортаж 
– един истински „марш на 
скок” от езерото „Ариана” 
до Семинарията и от там 
– до Ловния парк… Липсва-
ха ми само кубинките, но 
за сметка на това профе-
сионалният фотоапарат е 
доста тежка и обемиста 
техника. Идеята беше да 
видим как живее най-голе-
мият български градски 
парк, сега Борисовата 

градина, какви са условия-
та за отдих на хората, как 
се развива инфраструкту-
рата в района. С няколко 
думи – зримо докосване до 
зелена приказка.

През 1882 – 1884 г. 
швейцарският градинар 
и озеленител Даниел Неф 
поставя началото на пар-
ка. През годините той 
е носил различни имена 
– „Разсадника”, „Пипини-
ерата”, Цариградската 
градина, Княз Борисовата 
градина (след раждането 
на престолонаследника 
Борис III Търновски) и Пар-
ка на свободата. Днес па-
метната плоча с името 
на Неф е захвърлена в ни-
щото току зад кръчмите 
над езерото. Показва ми 
я един от строителните 
работници, които правят 
обновяването на градина-
та.

Оказва се, че софий-
ската зелена приказка 
няма цялостен подробен 
устройствен план (ПУП), а 
някои частични регулации 
към днешна дата не са ак-
туални. Придвижвайки се 
зигзагообразно нагоре към 
Семинарията, лесно може 
да се види, че уважително-
то отношение между чо-
века и автомобила просто 
липсва. И това е така, за-
щото през годините във и 
около парка се е работило 
„на парче”… Добрата но-
вина от последните сед-
мици е, че съветниците 
от Столичната община 
одобриха документацията 
за провеждане на конкурс 
за изработване на устрой-
ствена концепция на парка 
„Борисова градина”, като 
след него ще има и изгот-
вяне на ПУП. 

„Целта е да се запази 
характерът на парка и 
да се създадат условия и 
предпоставки за изработ-
ване на инвестиционни 

проекти за паркоустрой-
ство и благоустройство”, 
подчертава главният ар-
хитект на столицата 
Петър Диков. Той през 
годините е отстоявал и 
правото на столичани за 
повече зеленина, за нови 
детски площадки, а да не 
говорим за работата му 
по големите инфраструк-
турни проекти в мегапо-
лиса. „Борисовата гради-
на трябва да бъде опазена 
като градски парк и ча-
стите, които са отнети 
от нея за други цели, да 
бъдат върнати”, катего-
рично смята да отстоява 
и това арх. Диков.

Докато вървим, виж-
даме играещите на само 
трите тенис маси мла-
доци. Такива прости съо-
ръжения за спортуване на 
открито трябва да има на 
много други места. Отде-
лен е въпросът, доколко ги 
пазим, защото аналите на 
софийския подземен свят 
помнят как една такава 
маса на втория ден от съ-
ществуването си изчезна 
на път за … база за скрап. 
Но това е друга тема – 
никак не е зелена и бързо 
я забравяме на една то-
ку-що построена фитнес 
площадка.

Възрастни софиянци 

откривам, като неочаква-
но излизам на спирка „Виш-
нева”, току под Семинари-
ята. Това е едно място в 
парка, което е сякаш извън 
всякаква реалност. Една 
интересна къщурка, поиз-
оставена на капризите на 
времето, продължава да 
създава топлина и уют със 
своите дървени кепенци с 
изрязани сърца. Старата 
чешма е търсеният оазис 
за дами и господа на дос-
толепна възраст… Живи-
телната течност в же-
гата наистина има вкус, 
различен от този на вода-
та от язовир „Искър”, но 
това може и да е някаква 
заблуда при явната дехид-
ратация от 30-те градуса 
в този час на деня. 

Нагоре пътеките са 
много, а в поддържането 
на дърветата личи добри-
ят стопанин. Няма болни, 
а естественият процес 
на самовъзстановяването 
на гората личи навсякъде. 
Пред централния вход на 
Софийската духовна се-
минария „Св. Йоан Рилски”, 
отваряме таблета, за да 
прочетем, че Столични-

ят общински съвет вече 
е одобрил плана за тра-
сето на трамвая до Сту-
дентския град въпреки 
протестите на живеещи 
в кварталите „Лозенец”, 
„Изгрев” и „Дианабад” и 
някои неправителствени 
организации. От публика-
циите става ясно, че има 
хора, според които общи-
ната се готви да изсече 
поредната порция дърве-
та, за да задоволи някакви 
бъдещи частни интереси 
за застрояване на парка. 

По думите на арх. Ди-
ков планът на Борисовата 
градина ще бъде направен 
при спазване на Закона за 
устройство на терито-
рията. 

За любознателните 
софиянци ще припомним, 
че новата трамвайна ли-
ния ще бъде с дължина от 
близо 9 км. Трасето за-
почва от кръстовището 
на бул. „Пейо Яворов” под 
Телевизионната кула и Се-
минарията, минава по бул. 
„Стоян Михайловски” през 
гората и стига до жп гара 
„Пионер”. Има и възраже-
ния от живеещите по ул. 

„Никола Габровски”, че рел-
сите на електрическото 
возило ще минават под 
прозорците им. Трамвай-
ното движение е бял кахър 
по отношение на шума. 
Особено новите мотриси 
по линия №7…

Доста черен „кахър” 
обаче излиза от ауспусите 
на автобусите и техния 
„златен” принос за замър-
сяването на въздуха и за 
увеличаване на болестите 
на дихателната система. 
Неоспорим факт е и из-
несената информация от 
общинския съветник Лори-
та Радева, която е и пред-
седател на Комисията по 
околна среда към СОС, че 
броят на засегнатите 
дървета по новото трам-
вайно трасе е намален де-
сетократно след оценка 
на първоначално внесения 
проект и те вече са 47… 
Всеки уважаващ себе си 
паркостроител ще ви уве-
ри, че тази бройка е ни-
щожно малка в система-
та на „зелените дробове” 
на българската столица. 
Най-вероятно ПУП-ът 
предвижда засаждане на 
двойно повече дървета и 
друга растителност на 
оголени от ерозията мес-
та или на други подходящи 
за това терени. 

Нашето наблюдение 
показа, че участъкът през 
гората е бивша просека на 
път, която не се поддържа 
повече от няколко десети-
летия и е обрасла с храс-
талаци и самозалесили се 
дървета… 

Когато се решават 
генерални за столицата 
проблеми, да се правим на 
повече светци, разбирай 
еколози, от папата, не е 
продуктивна теза и ника-
къв плюс за съгражданите 
ни.

Плюсовете на проек-
та, по думите на арх. Ди-
ков, са най-вече в това, че 
трамваят ще свързва го-
леми квартали на София с 
метрото и ще бъде удобен 
за центъра и за знаковата 

столична улица „Граф Иг-
натиев“. Покрай новата 
линия има 4 висши училища 
с повече от 20 000 сту-
денти. Освен това в от-
носително близко бъдеще 
се очаква релсовият път 
да бъде продължен и към 
центъра на Студентския 
град и така да свърже 
още два университета с 
метрото. В момента тече 
обществената поръчка за 
избор на изпълнител, като 
прогнозната стойност е 
20 млн. лв. без ДДС, а сро-
кът за изграждането на 
линията е 9 месеца. Ще 
допълним, че въпросното 
трасе е част от големия 
проект за обновление на 
градския транспорт в 
столицата за 100 млн. лв. 
и се финансира от Опе-
ративна програма „Ре-
гионално развитие 2007 
– 2013”. 

Говорейки за чиста 
природа в  градовете, 
имаме предвид че най-го-
лемите замърсители са 
автомобилното движение 
и промишлеността. Олов-
ните аерозоли не могат да 
бъдат белег на високоеко-
логична култура. Това не 
бива да се забравя, кога-
то сериозно мислим и ра-
ботим по развитието на 
транспорта. Световната 
практика показва, че в по-
следните 40 – 50 години 
единственият начин, по 
който големите градове 
могат да се справят с на-
растващия трафик и лип-
сата на чист въздух, това 
е с добър, работещ, удобен 
и бърз градски транспорт, 
качен на релси. Ако мислим 
с изпреварващите катего-
рии на човешкото здраве 
за въздуха, който дишаме, 
за водата, която пием, за 
земята, която ни храни, е 
необходимо да приемем, че 
двадесет и първият век е 
периодът на неостарява-
щия трамвай и на набира-
щото скорост по нашите 
географски ширини метро. 

Другото мислене е 
утопия.

Неочаквано – запис за една от националните телевизии

Новият мост при Семинарията. В дъното – Телевизионната кула

Спирка „Вишнева”

Барелефът на цар Борис III

Снимки авторът



29СТРОИТЕЛЕДНО ВРЕМЕ...петък, 8 август 2014

Елица Илчева

Наистина отдалече 
блести красотата му. 

Кълна се в Зевс, Херакле, 
най-големият и най-краси-

вият (град) от всички! И 
една огромна река преми-
нава покрай него, като го 
докосва съвсем отблизо. 

Думите са на Хермес 
от диалога на Лукиан „Роби  
бегъл ци”, 165 - 166 г. Мяс-
тото е Филипопол (едно 
от двете имена на Пловдив 
от времето на римляните, 
другото е Тримонциум). Там 
в началото на II в. по време-
то на император Адриан е 
построен стадионът. Раз-
положен в северния край на 
укрепения град, между две-
те му стени, той и до днес 
предизвиква единствено 
удивление. И отмерва пулса 
на днешен Пловдив.  

Строителният гений 

на римляните създава 

съоръжение за 30 000 

зрители. 

Приблизителните му 
размери са 240 м дължина 
и 50 м ширина. Местата за 
зрителите са на 14 реда, 
прекъснати от стълбищни 
пътеки, които достигат 
до пистата. Седалките 
са изработени от моно-
литни мраморни блокове (с 
височина 0,40 м и ширина 
0,75 м), а челата на някои 
от тях са украсени със 
стилизирана лъвска лапа. 
Лицето на първия ред е 
облицовано към пистата с 
мраморни плочи (ортоста-
ти), високи 1,80 м и издиг-
нати върху базисен ред от 
профилирани мраморни бло-
кове. Седалките на послед-
ния имат облегалки.

На площад „Джумая” 
днес е експонирана in situ - 
северната дъговидна част 
на стадиона (сфендонът). 
Под амфитеатралните 
редове със седалки (кавея) 
е изграден засводен вход, 
който свързва пистата 
с подземен проход улица, 
прокопан в естествения 
терен. Над свода е била из-
градена ложа. В северната 
страна на коридора е раз-
крит сектор от крепост-
ната стена на Филипопол, 
направена през II в. и ремон-
тирана през III - IV в. В IV в. 
тази зона е пресечена от 
античен акведукт.

И на филипополския 
стадион (както по принцип 
в сградите за зрелища из 
цялата империя) 

почетните зрителски 

места са надписани. 

Открити са седалки с 
гръцки надписи, които до-

казват наличието на специ-
ални места за лица с висок 
социален статус.

Централният вход на 
стадиона е оформен от 
зидани стълбове - пилони, 
облицовани с мраморни пи-
ластри с пластична украса. 
Върху тях са изобразени 
бюстове на Хермес (херми) 
отгоре с поставени наград-
ни вази с палмови клончета, 
а до тях атрибутите на Хе-
ракъл – лъвска кожа, бозду-
ган и колчан със стрели.

Ограничителните сте-
ни на кавеята са изградени 
от гранитни квадри, оз-
начени на места с букви. 
Мраморните блокове от 
архитек турните детай-
ли при входа, както и ор-
тостатите на първия ред 

са свързани помежду си 
чрез железни скоби, споени 
с олово. Пред входа е раз-
крита настилка от гранит-
ни блокове в шестоъгълна 
форма. 

Според историците по 
време на разцвета на Фи-
липопол (II - IV век) Антич-
ният стадион е бил място, 
където са се провеждали 
Кендрийските и Алексан-
дрийските игри, посвещава-
ни на бог Аполон и на Алек-
сандър Македонски.

Това е кратката справ-
ка за едно от най-грандиоз-
ните древни съоръжения у 
нас на археолога Мая Мар-
тинова-Кютова.

И ако специфичната 
терминология я превръща в 
малко тежка за четене, то 

на място можете да пипне-
те цялото великолепие, кое-
то вече е разкрито. Няма и 
месец, откакто  е завършен 
цялостно грандиозният 
проект за реконструкция на 

античното бижу, превър-

нало Пловдив в едно от 

най-атрактивните места 

в България. 

Той е финалната точка 
в реализирането на нещо, 
чиито основи са положени 
преди 1900 години. Първи-
те проучвания по Антич-
ния стадион датират от 
1923 г., продължават в пе-
риода 1972 - 1977 г., след 
което е експонирана север-
ната страна - свендоната. 

Разкриването на ис-
тинския блясък на археоло-
гическата ценност изпод 
скриващите я бетонни 
корита става възможно 
след спечелен проект през 
2009 г. по така наречената 
Норвежка програма на Ев-
ропейския съюз. Бюджетът 
на е 896 825 евро. 83,51% 
от общата стойност се 
финансират от норвежко-
то правителство, 15% от 
стойността на проекта са 
осигурени от Републикан-
ския бюджет, а 1,49%  са за 

сметка на общината. Досе-
гашният бетонен зид, кой-
то бе излят при ремонта на 
главната улица в средата 
на 90-те години на миналия 
век, е заменен със стъклен 
парапет.

От края на април 2012 г., 
когато приключва първата 
реконструкция, Римският 
стадион е сред най-посе-
щаваните пловдивски забе-
лежителности.

Тъй като за реализа-
цията на втория етап от 
реконструкцията не се на-
мира подходяща европейска 
програма, общината реша-
ва сама да финансира про-
дължението и заделя 500 
хил. лв. от бюджета си.

Сред най-важните еле-
менти от втория етап е 
промяната на съществу-
ващата тераса, която с 
новия си дъговиден контур 
цели запазване на общите 
пропорции на обекта. Ма-
сивното бетонно стълбище 
от западната страна е пре-
махнато и заменено с ажур-
на конструкция и платфор-
ма за хора в неравностойно 
положение.

Изградени са  информа-
ционен център с търгов-
ска зона, както и модерна 
прожекционна зала по по-

следна дума на техниката. 
Местата за зрителите са 
подредени в полукръг около 
големия екран, направено е 
ефектно осветление.

В кинозалата прожекциите 

са в 3D формат на широк 

екран. 

Там зрителите имат 
възможност да се потопят 
в света на провеждащи 
се на стадиона през II в. 
спортни състезания, ста-
вайки свидетели и вирту-
ални участници в богатата 
ни история, и това е най-
голямата атракция, която 
се предлага за първи път в 
България. Всеки един кадър 
от този филм е съгласуван 
със световно известни спе-
циалисти и музеи.

Стадионът е една от 
многото запазени сгради 
от времето на Древния 
Рим в днешен Пловдив, сред 
които са най-добре съхра-
неният античен театър 
на Балканския полуостров, 
фрагменти от Форума 
(Агората, Одеона), Булев-
териона, фрагменти от 
два акведукта, крепостни 
стени, терми, малка и голя-
ма базилика, синагога, рези-
денции, улици и др.

На 1900 години строителното чудо на Римската 
империя отмерва пулса на днешен Пловдив

Президентът Росен Плевнелиев, кметът инж. Иван Тотев и дру-

гите официални домакини и гости бяха първите кинозрители на 

поръчания от община Пловдив 3D филм „Пловдив през II век”, за 

който експерти коментират, че е уникален за България

Античният стадион на 

Филипопол, днес в Пловдив, е 

изграден в началото на II в., по 

времето на император Адриан 

(117 - 138 г.)
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„Всичко е позволено, 
стига да е фантастично!” 
Това е принципът, който 
следва Карло Молино. Роде-
ният в Торино през 1905 г. 
архитект и дизайнер е съ-
четавал екстравагантен 
мултиталант. Наричат го 
„духовен баща на съвремен-
ния италиански дизайн”, тъй 
като в творбите си по ин-
телигентен начин съвмес-
тява изисканост, елегант-
ност и практичност. Той 
е известен и като запален 
скиор, автомобилен състе-
зател, алпинист и летец. 

В интериорните си 
творби е пресъздавал оно-
ва, което е виждал и обичал, 
но независимо какво е про-
извеждал, Молино е рисувал 
и е следвал извивките. Бил 
е влюбен в кривите и в зао-
блените форми. Вярвал е, че 
всяка повърхност, по която 
можеш да прокараш ръка и 
да я усетиш, прегъната от 
прав ъгъл, излъчва несъвър-
шенство. Той пита: „Къде 
в природата срещаме прав 
ъгъл?” и във всичко, което 
създава, залага на плавност 
- повсеместно и изненадва-
що.

Казват, че творчество-
то му генерира повече въ-
проси, отколкото отговори. 
Смесва съзнателно висша с 
тривиална култура. Но ве-
роятно тъкмо затова и до 
днес звучи модерен, актуа-
лен и атрактивен за млада-
та публика.

Кой е Молино? 

Син е на архитект и 
строителен предприемач. 
Баща му – Еужено Молино, 
го изпратил да учи инженер-
ство, но той обърнал глава 
към история на изкуството, 
за да се дипломира впослед-
ствие като архитект. Си-
туиран времево в началото 
на ХХ в., би трябвало да 
бъде причислен към модер-
нистите на 30-те години. 
Творбите му обаче издават, 
че никога не е търсил ра-
ционалните архитектурни 
настроения, характерни за 
авангардистите на Италия 
по това време. Вместо да 
се стреми към кубична фор-
ма и функционална линеар-
ност, Молино експлоатирал 
до краен предел простран-
ствената структура, въз-
можностите на различните 
материали и архитектурния 
речник. Неговите конструк-
ции не са опростени, а слож-
ни и тази възхитителна 
усложненост той използ-
ва като лайтмотив – от 
най-дребните детайли при 
дизайна на мебели до най-
общите концепции при про-
ектирането на сгради. 

Влиянието на парижкия 
сюрреализъм се забелязва 

още в ранните му творби, 
които се отличават със 
своенравност и маниер-
ност. В тях като в сюр-
реалистични монтажи се 
срещат контрастиращи 
форми и техники, които 
оставят своя отпечатък 
както в мебелите, така и в 
архитектурата.

Последната завършена 
архитектурна творба на 
Молино е Teatro Regio в То-
рино. Печатът на перфек-
циониста е навсякъде в нея. 
Декорът е на танцов клуб и 
изисква мелодия. Тя следва 
в извивките на мебелите, 
чиито меки линии създават 
и усещането за хармония и 
освободеност. Подиумът за 
оркестъра напомня заобле-
на скала, обсипана с крис-
тали, осветлението е спи-
раловидно, а елементите по 
стълбите, дори столовете 
са своеобразна танцова 

партитура, подтикваща по-
сетителите към движение 
и разчупеност. 

Мебел или скулптурна 

творба 

Мебелите на Молино до 
един са изработени ръчно 
като единични екземпляри. 
Италианецът никога не е 
мислел за серийно производ-
ство. Познавачите приемат 
творбите му по-скоро като 
скулптури, с които той де-
корира архитектурните 
пространства, които сам 
е сътворил. Но тъкмо така 
те заявяват и своята ав-
тономност и присъствие. 
Вдъхновени са от природа-
та и предизвикват неволни 
асоциации – краката на по-
ставката за радио напом-
нят скачащо куче, лампите 
имат изразено флорални 
форми, а столове приличат 

на преплетени извивни рас-
тения… За направата им 
той създава патент за об-
работка на дърво.

Така се раждат столове 
и кресла, чиито елегант-
но огънати опорни части 
напомнят извити мостови 
конструкции. Всички еле-
менти от дървесина оба-
че са свързани без лепило, 
със специално проучени 
съединения. Едва 20 годи-
ни по-късно италианската 
промишленост произвежда 
столове, които приличат 
на тези, които Молино е по-
казал на конкурс за мебели 
на импровизирано триенале 
през 1943 г. Основните изи-
сквания към представените 
проекти са свързани с тех-
нологичност, възможност 
за лесно и безпроблемно 
серийно производство, ико-
номичност на използваните 
материали.

Молино никога не е поз-
волявал изделията му да се 
произвеждат в серии. Той 
предпочитал да прави уни-
кати, които да предоставя 
за изработка на опитни 
майстори. 

Проектите му за част-
ни възложители са още 
по-впечатляващи. За тях 
той създава фантастични 
пространствено изградени 
мебели. И тук дизайнът се 
движи между два драматич-
но противоположни полюса 
– практичност и виртуоз-
ност на формата. Всички 
елементи, форми или линии 
са като живи. И най-дреб-
ният детайл е старателно 
обмислен. Интересен факт 
е, че в изделията няма дори 
един винт или болт, който 
да не е проектиран лич-
но от автора. Отделено 
е специално внимание на 
повърхнините и избора на 
материалите.  

Освен с масивна дър-
весина Карло Молино екс-
периментира и със слоес-
та. Така успоредно с Чарлз 
Еймз става водеща фигура 
в тази нова технология. 
За опорните части на ме-
белите по-късно той пра-
ви сложни шаблони. В тях 
огъва по различен начин 
самостоятелни части от 
шперплат, при свързване-
то на които се получава 

сложен триизмерен обект. 
На този принцип Молино 
създава ниски маси, маси за 
хранене, столове, кресла, 
бюра. Той ползва и закале-
но стъкло, което излива 
неравномерно в предвари-
телно ограничен контур. 
Употребата на двата ма-
териала – закалено стъкло 
и слоеста дървесина, свър-
зани посредством видими 
месингови връзки, придава 
на мебелите му едновре-
менно ексцентричност и 
естественост. И в също-
то време изглеждат съвре-
менни. Поради луксозната 
си вариантност те не са 
много разпространени и 
днес могат да се намерят 
в частни колекции, дома-
кинства и музеи. Стой-
ността им е изключително 
висока. Едно от проекти-
раните от него бюра със 
стъклен плот, крака във 
вид на стрели и модул с 
чекмеджета е предложено 
за 140 хил. долара на търг 
във Венеция през 1985 г.

Списъкът на творби-
те на италианеца обаче 
съвсем не се ограничава 
с произведените мебели. 
Той строи жилищни сгради 
на планински терени и по 
крайбрежието, обзавежда 
ресторанти, проектира 
интериора на барове, апар-
таменти и частни домове. 
Участва в многобройни кон-
курси за проекти на сгради 
и мебели, за употреба на 
закалено стъкло, декорира 
филмови студиа, проектира 
карнавални бутици и дори 
футуристични превозни 
средства, като състеза-
телния автомобил Bisiluro 
(„Двойно торпедо”), с кой-
то взима участие в 24-ча-
сово рали.

Неоцененият 

Карло Молино живее във 
време, в което дизайнът 
на италианската културна 
сцена е изолирано явление. 
От интернационална глед-
на точка Италия е непозна-
та. Интересът към твор-
чеството му на национално 
ниво е бил ограничен, а при-
знанието към него е било 
само от страна на некол-
цина архитекти. Затова 
пък днес няма критик, кой-
то да каже нещо различно 
от това, че за създадено-
то от него има само една 
дума – безупречно. 

През 1955 г. Молино 

конструира състезателния 

автомобил Bisiluro

Мебелите на 

италианеца 

са по-скоро 

скулптури

Работна маса, която 

създава за Casa Oregano, е 

продадена преди няколко 

години за 3,8 млн. долара

Последната завършена 

архитектурна творба на Молино – 

Teatro Regio в Торино 

За създаденото от него има само една дума – безупречно
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ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Възложител: Болница „Лозенец"
Описание: „Инженеринг, включващ изгот-

вянето на работен проект за реконструкция 
и ремонт на сграда, определена за учебен кор-

пус на медицински факултет при СУ „Свети 
Климент Охридски“, и изпълнение на пред-
видените в проекта строително-монтажни 
работи“

Наименование: „Инженеринг, включващ изготвянето на работен 
проект за реконструкция и ремонт на сграда, определена за учебен кор-
пус на медицински факултет при СУ „Свети Климент Охридски“, и изпъл-
нение на предвидените в проекта строително-монтажни работи“

Наименование: „Възстановяване на щети по спортна зала „Юнак", 
отводняване и отпушване на дъждовна канализация на градския парк в 
гр. Ардино"

Наименование: „Инженеринг (проектиране и строителство) по по-
чистване на канала, свързващ езерото в ПР „Сребърна“ с река Дунав, от 
наноси и саморасла растителност по откосите и укрепване с цел опаз-
ване и поддържане на местообитание с код 3150 „Естествени еутрофни 
езера с растителност от типа Magnapotamion или Hydrocharition” и с 
код 3130 „Олиготрофни до мезотрофни стоящи води с растителност 
от Littorelletea uniflorae i/ili Isoeto-nanojuncetea” в изпълнение на проект с 
наименование „Дейности по устойчиво управление на поддържан резер-
ват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по Оперативна програма „Околна 
среда 2007 - 2013”, процедура №BG161РО0005/11/3/3.2/05/26 „Изпълнение 
на дейности за устройство и управление на национални паркове и резер-
вати“, приоритетна ос 3, одобрен за финансиране със Заповед №РД-521/ 
02.07.2012 г. на министъра на околната среда и водите“.

Наименование: „ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОЕЖ ЗА 
ОБЕКТ: Укрепване на свлачището и пътния участък на бул. „Велики Пре-
слав”, гр. Шумен (участък от път SHU 1180 „Местност 5-и км – Шумен 
– Дивдядово” между км. 6+550 и км. 7+900)”

Още на: www.vestnikstroitel.bg

Oсн. предмет: 45332300 - Строителни и монтаж-
ни работи на канализационни инсталации 
Прогнозна стойност: 390 000 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност в 
месеци: 3
Срок за получаване на документация за участие: 
04.09.2014 г.  Час: 12:00
Срок за получаване на оферти или заявления за 

участие: 04.09.2014 г.  Час: 12:00

Отваряне на офертите: Общинска администра-
ция Ардино
Дата: 04.09.2014 г.  Час: 17:00
За контакти: Гьокчен Емин
Адрес: ул. „Бели брези" №31
Адрес на възложителя: www.ardino.bg   
Телефон: 03651 4040
E-mail: gokcen_emin@yahoo.com  

Описание: Oсн. предмет: 45454000 - Строителни 
работи по преустройство 
Прогнозна стойност: 7 000 000 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност в ме-
сеци: 60
Срок за получаване на документация за участие: 

16.09.2014 г.  Час: 16:30
Срок за получаване на оферти или заявления за 

участие: 17.09.2014 г.  Час: 16:30

Отваряне на офертите: Административната зала 
на болница „Лозенец"
Дата: 18.09.2014 г.  Час: 10:00
За контакти: Елена Димитрова
Факс: 02 9624771
Адрес: ул. „Козяк” №1
Адрес на възложителя: http://www.lozenetz-hospital.bg
Телефон: 02 9607218 
E-mail: hq@uni-hospital.government.bg   

Възложител: Регионална инспекция по 
околната среда и водите - Русе

Описание: Предметът на настоящата об-
ществена поръчка обхваща следните дейности: 
„Инженеринг (проектиране и строителство) по 
почистване на канала, свързващ езерото в ПР 
„Сребърна“ с река Дунаву от наноси и саморасла 
растителност по откосите и укрепване с цел 
опазване и поддържане на местообитание с код 
3150 „Естествени еутрофни езера с растител-
ност от типа Magnapotamion или Hydrocharition” и 
с код 3130 „Олиготрофни до мезотрофни стоящи 
води с растителност от Littorelletea uniflorae i/ili 
Isoeto-nanojuncetea” в изпълнение на проект с наи-
менование „Дейности по устойчиво управление на 
поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели 
Лом”, по Оперативна програма „Околна среда 2007 

- 2013”, процедура № BG161РО0005/11/3/3.2/05/26 
„Изпълнение на дейности за устройство и управле-
ние на национални паркове и резервати“, приори-
тетна ос 3, одобрен за финансиране със Заповед 
№РД-521/02.07.2012 г. на министъра на околната 
среда и водите“. Изпълнителят следва да проек-
тира, почисти канала, свързващ езерото с река 
Дунав в участъка от реката до северния шлюз 
(предпазната дига на р. Дунав), с дължина 270 м от 
саморасла растителност по дъното и откосите; 
да възстанови в нивилетно отношение и укрепи дъ-
ното на канала; да възстанови и укрепи откосите 
на канала. Пълният обхват от дейностите, кои-
то Изпълнителят трябва да извърши, резултати, 
които трябва да постигне, както и специфичните 
изис квания са посочени в техническата специфи-
кация и приложенията към нея.

Oсн. предмет: 45247110 - Строителни и мон-
тажни работи на канали 
Прогнозна стойност: 493700 лева
Краен срок за изпълнение: Завършване: 
15.12.2014 г. 
Срок за получаване на документация за 

участие: 29.08.2014 г.  Час: 17:00
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 08.09.2014 г.  Час: 17:00
Отваряне на офертите: Сградата на РИО-
СВ – Русе, на адрес: гр. Русе, бул. „Придунав-

ски” № 20 на датата и часа съгласно обяв-
лението.
Дата: 09.09.2014 г.  Час: 10:00
За контакти: Светлана Иванова - ръково-
дител проект
Факс: 082 820779
Адрес: бул. „Придунавски” № 20
Адрес на възложителя: http://www.riosv-ruse.
org
Телефон: 082 820774
E-mail: riosv@ riosv- ruse.org

Възложител: Община Шумен
Описание: Предмет на възлагане в на-

стоящата поръчка са всички необходими 
Проектантски и Строителни дейности по 
ПРОЕКТ: „Укрепване свлачище и пътния учас-

тък на бул. „Велики Преслав”, гр. Шумен (част 
от път SHU1180 „Местност 5-и км – Шумен 
– Дивдядово” между км. 6+550 и км. 7+900)” с 
цел възстановяване на нормалните експло-
атационни качества на пътя.

Oсн. предмет: 45233120 - Строителни и монтажни 
работи на пътища 
Прогнозна стойност: 3 020 000 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност в дни: 365
Срок за получаване на документация за участие: 

30.08.2014 г.  Час: 17:00 
Срок за получаване на оферти или заявления за учас-

тие: 08.09.2014 г.  Час: 17:00
Отваряне на офертите: Административната сграда 

на община Шумен, бул. „Славянски” №17, етаж 3, зала 
304
Дата: 09.09.2014 г.  Час: 10:00 
За контакти: инж. Веселина Великова
Факс: 054 800400
Адрес: бул. „Славянски" №17
Адрес на възложителя: http://www.shumen.bg/ 
Телефон: 054 857704 
E-mail: v=velikova@shumen.bg

Възложител: Община Ардино
Описание: „Възстановяване на щети по 

спортна зала „Юнак", отводняване и отпуш-

ване на дъждовна канализация на градския 
парк в гр. Ардино"

50%

1. ПЪРВА СТРАНИЦА – ЛОГО 

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

2. ВЪТРЕШНИ СТРАНИЦИ – РЕКЛАМНИ КАРЕТА

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

3. ПУБЛИКУВАНЕ НА ПОКАНА ЗА СЪБИТИЕ

Максимален обем 1/2 страница 500 лв.

4. ПУБЛИКУВАНЕ НА БАНЕР В САЙТА  

(www.vestnikstroitel.bg)

Размер  225х48 пиксела
Цена 150 лв./месец

5. ПУБЛИКУВАНЕ НА МАЛКИ ОБЯВИ

Цена за 10 кв. см 20 лв. 

6. ВЛОЖКИ до 50 г, до А4

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

7. ПРОФЕСИОНАЛНО ЗАСНЕМАНЕ НА ЧАСТНИ СЪБИТИЯ

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

8. ПРЕДПЕЧАТ НА ПОКАНИ, ПОЗДРАВИТЕЛНИ АДРЕСИ, ПОСТЕРИ

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

ОБЕМНИ ОТСТЪПКИ

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

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

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

Забележка: Посочените цени не включват ДДС.

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

За контакти: 

0888 55 39 50 – Ренета Николова

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

НОВО!

НОВО!
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Страницата 
подготви 
Емил Христов

Едно от най-важните 
условия за изграждане на 
мощна слънчева електро-
централа е наличието 
на голяма територия, на 
която да се разположат 
панелите. В днешно време 
все повече страни срещат 
затруднения с намирането 
на подходящ терен, каква-
то е и Индия. Решението 
на този проблем може да 
бъде в изграждането на 
подобна електроцентрала 

във водоем.
До момента най-голя-

мата плаваща слънчева 

електроцентрала се на-
мира край южния японски 
град Кагошима. Тя бе пус-

ната в експлоатация през 
юли 2013 г. и има мощност 
70 мегавата.

Години наред строителството на небостъргачи се приема 
за престижно и демонстриращо благоденствието на държави 
и успешния бизнес на предприемачи. Друго обаче смятат два-
ма британски архитекти. Според тях в бъдеще кулите може да 
повлияят революционно на жп транспорта и чрез тях да бъдат 
въведени вертикални гари за супербързи влакове.

Според дизайнерите Кристофър Кристофи и Лукас Мазараса 
изграждането на влакови кули вместо гари ще спести много 
място в пренаселените градове. Според тях след 50 години сво-
бодните терени ще са още по-малко и още по-скъпи, а заради 
нарастващия брой на населението ще са нужни повече транс-
портни възли. Затова двамата предлагат влаковете да се хва-
щат от небето, след което пътниците да продължават към 
избраната посока.

Вместо да се придвижват по обичайните метални релси оба-
че, мотрисите ще се държат на магнитни плоскости. Така спо-
ред тях може да се изгради мрежа от подземни тунели и наземни 
релси за супербързи влакове, които ще изминават около 480 км за 
30 мин. Заедно с това ще се намали и количеството вредни ве-
щества, отделяни в атмосферата, смятат авторите на идеята.

Възможно ли е 
пространството 
около  големите 
транспортни възли 
в град като Ню Йорк 
да се оползотвори 
максимално, така 
че там да бъдат 
изградени жилища 

за непрекъснато увеличаващото се население на мегапо-
лиса? Според специалистите от AMLGM това е задължи-
телно за динамично развиващите се градски простран-
ства на XXI век. Те предлагат проект, който предвижда 
да се построят високи сгради със смесено предназначение 
около големи влакови линии и градски магистрали, така че 
да не се налага реконструкция на вече застроените площи 
и едновременно с това да се осигурят домове. 

Според архитектите градове като Ню Йорк не просто 
е необходимо да се развиват, а да растат интелигентно. 
Тяхната концепция „Градска сплав" се основава на идеята 
да се улови пространството над транспортните възли 
и на едно място да се предлагат различни архитектурни 
решения според индивидуалните нужди на хората. Всеки 
етаж от тяхната кула взаимодейства по различен начин 
с околните и има различен изглед. Редуват се жилищни, 
офис и търговски площи, чиято близост с транспортните 
центрове може да ги направи привлекателни за много хора, 
смятат авторите на идеята.

Комплекс във формата на лотос е 
проектиран в центъра на китайския 
град Удзин, провинция Дзянсу. Дело 
е на австралийската архитектурна 
компания Studio 505. Проектът Lotus 
Biulding – „Сграда Лотос", се оценява 
на 12 млн. долара. Състои се от 3 
свързани помежду си сгради, които 
пресъздават формата на цветето 
в три различни етапа от цъфтежа 
му. Конструкцията е изградена върху 
изкуствено езеро. 

Зданието е допълнение към  
съществуващи по-рано общински 
подземни обекти. В него ще се поме-
щават части на службата по плани-
ране, както и нови изложбени зали, за-
седателни и конферентни центрове.

Проектът е разработен така, 
че да сведе до минимум консумаци-
ята на енергия, разполага с 2500 
геотермални сондажа под язовира. 
С помощта на специален терми-
чен комин в централната сграда 
ще работят изпарители, които ох-

лаждат или отопляват комплекса с 
вода от езерото. Екипът на Studio 
505 е проектирал и система от 
светлинни ефекти, които нощем 
ще правят сградите изключително 

красиви. Центърът „Лотос" заедно с 
парка е създаден според желанието 
на местните власти да се превърне 
в една от забележителностите на 
града.

С помощта на 3D лазерна технология немски учени 
създадоха материал, който има по-малка плътност от 
тази на водата, но е по-здрав от стомана. Разработка-
та е направена от екипа на Йенс Бауер от Института 
за технологии в Карлсруе, Германия. В рамките на експе-
римента учените манипулирали различни материали на 
атомно ниво, докато получат свръхздравата структура. 
Според направен анализ на качествата на материала е 
установено, че той може да издържи на изключително го-
леми натоварвания, въпреки невероятно ниското си соб-
ствено тегло. Първоначално създаденият продукт не бил 
достатъчно здрав, затова Бауер и колегите му решили да 
го облицоват с ултратънък слой алуминиев оксид. Това го 
подсилило, без да променя теглото му.

За да може новият материал да намери приложение 
в ежедневието, обаче ще трябва технологията допълни-
телно да се развие, защото за момента с нея могат да 
се създават само миниатюрни структури.

Учени се възползваха от познанията си за тер-
митите, за да проектират и създадат роботи 
строители, които функционират автономно и мо-
гат да изграждат сложни съоръжения. Също както 
мравките и те могат да пренасят елементи, за да 
изградят определен обект. Най-интересното е, че 
малките машинки няма да разчитат на постоян-
ни  команди от централно звено, а ще предвиждат 
сами ходовете си. Те ще действат групово, раз-
читайки на система за индиректна комуникация, 
известна като стигмергия. Ще наблюдават про-
мените в средата, които се извършват от дру-
гите, и ще реагират спрямо тях. Всеки ще строи 
паралелно с останалите, но без знанието за това 
кой друг участва в процеса. Ако един от роботи-
те се счупи, това няма да повлияе на работата 
на другите в групата. Според изследователите в 
бъдеще подобни роботи могат да изграждат диги 
от торби пясък при наводнения или пък да строят 
различни конструкции на Марс. 

Цената на проекта е между 64 млн. и 72 млн. долара Националната корпо-
рация за хидроенергетика 
на Индия планира новата 
електроцентрала да про-
извежда до 50 мегавата 
ток годишно. Тя ще бъде 
едно от най-големите съ-
оръжения от този вид - ще 
заема 1,27 млн. кв. м от 
повърхността на езеро в 
южния щат Керала. Цена-
та на проекта е между 64 
млн. и 72 млн. долара. Пла-
нира се строителството 
да започне през тази есен.

Изпълнителите на 
обекта смятат да на-
правят по-малък тестов 
проект, чиято цел ще е 
да покаже какви ще бъдат 
трудностите при изграж-

дането на реалния обект. 
Макетът ще бъде постро-
ен в околностите на сто-
лицата на Западен Бенгал 
- Калкута. Плаващите 
платформи ще бъдат 
здраво закотвени, за да се 
предотврати размества-
нето на конструкцията 
от вълните. Освен това 
инженерите ще работят 
и по безопасността на 
съоръжението при силен 
вятър.

Смята се, че проекти-
те няма да застрашат 
екологията на водоеми-
те. Учените предвиждат, 
че дори има възможност 
за намаляване на изпаре-
нието на водата.
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В Милано представиха 
първите жилищни небос-
търгачи от висок клас 
Solaria & Aria Towers. Сгра-
дите представляват две 
кули, които са проекти-
рани от архитектурната 
фирма Arquitectonica. Те са 
разположени в комплекса 
Porta Nuova Varesine и са 
част от градско обновя-
ване в центъра на Милано, 
включващ висококачест-
вени жилищни апарта-
менти, офиси и търговски 
площи. Заемайки мястото 
на бивша железопътна 
гара, зданията имат ди-

ректна връзка към Porta 
Nuova, един от най-ста-
рите градски входове, и 
към историческия център 
на Милано. Те предлагат 
изключителни гледки към 
Алпите, кулите на кате-
дралата Дуомо и центъра 
на града.

Solaria се издига на 
143 м и има 34 жилищни 
етажа, което я прави най-
високата сграда в града. 
Разполага с общо 100 апар-
тамента, вариращи от 
компактни, функционални 
двустайни имоти до голе-
ми мезонети, които могат 
да достигнат до 650 кв. м. 
Aria е със 17 етажа с 42 
едно-, дву- или тристайни 
апартаменти.

На върха на всяка кула 
са луксозни домове с по-
кривни градини и плувни 
басейни. Всяка една от 
сградите има фитнес 
само за живущите, зали за 
организиране на събития, 
както и СПА. Има портиер, 
който е на разположение 
денонощно. Изградени са 
паркинги за коли и велоси-
педи.

Интериорът на апар-
таментите е поверен 
на Dolce Vita Homes и от-
говаря на най-високите 
критерии на съвременния 
дизайн. Домовете разпо-
лагат с големи балкони, 
разположени неравномер-
но около сградите, за да 
се защити неприкоснове-

ността на личния живот 
на всеки живущ. Идеята 
е да се създадат „градини 
в небето”, които да пред-
ложат широкообхватни 

гледки. 
Двете кули са стра-

тегически разположени в 
непосредствена близост 
до Piazza Della Repubblica 

и Viale Della Liberazione и 
същевременно предоста-
вят отлични транспортни 
връзки, включително три 
линии на метрото.

Британската компания Marks Barfield 
Architects, известна като проектант на 
Лондонското око, представи план на кула 
за наблюдение в Брайтън на стойност 
40 млн. британски лири. I360Brighton ще 
се издига на 162 м, което я прави най-
високата във Великобритания извън 
Лондон, и ще предлага на туристите 
изключителна гледка към прочутия бряг 

на града.
Проектът предвижда на кулата да 

може да се качат до 200 души едновре-
менно. Площадката за наблюдение ще е с 
диаметър 18 м. Посетителите ще имат 
на разположение още ресторант, магази-
ни, изложбени пространства и конферен-
тен център. Очаква се новата атракция 
да бъде готова до лятото на 2016 г.

20 хиляди четки за зъби, 2 тона дън-
ков плат, 4 хиляди кутии от DVD, 2000 
дискети, стари килими за покриване на 
фасадата и още много отпадъци. С тези 
материали в британския град Брайтън 
беше вдигната цяла къща.

Проектът е на преподавателя от 
местния университет проф. Дънкан Бей-
кър-Браун и 253-ма от неговите студен-
ти. Домът e изграден в двора на учебно-
то заведение. Направата му отнела 15 
месеца, като три от тях са посветени 
на изготвянето на дизайна, а останали-

АНГЛИЯ

Една от най-
известните забе-
лежителности на 
Лондон –  небос-
търгачът Gherkin 
(„Корнишон“), е обя-
вен за продажба 
и се очаква голям 
интерес от чуж-
дестранните купу-
вачи. Минималната 
цена е 650 млн. бри-
тански лири. Savills 
и Deloitte Real Estate 
съвместно прода-
ват офис сградата, която разполага с 
площ от 46 900 кв. м. От двете компании, 
заети с предлагането на имота, заявиха, 
че започват масирана рекламна кампа-
ния. Брокерите очакват към сделката да 
бъде проявен интерес от всички краища 
на земното кълбо.

Небостъргачът е открит през 2004 г. 
Той е проектиран от прочутия британ-
ски архитект Норман Фостър. Получава 
името си заради специфичната си фор-

ма, наподобяваща зеленчука. Сградата 
е фон за телевизионни предавания и фил-
ми, като най-известното й „участие“ е в 
„Първичен инстинкт 2“. Небостъргачът 
в момента има около 20 наематели, вклю-
чително застрахователят Swiss Re, кой-
то първоначално е негов собственик. От 
Savills съобщиха, че вече има интерес към 
зданието и компанията ще се стреми да 
приключи сделката до края на септември 
или началото на октомври.

Една от най-посещаваните туристически ат-
ракции на Франция – островът Мон Сен Мишел в 
Нормандия, който е част от световното културно 
и природно наследство на ЮНЕСКО, вече ще е дос-
тъпна и по време на приливи посредством мост. 
Съоръжението е по проект на архитектурното 
студио Dietmar Feichtinger Architectes и има за цел 
да запази достъпа към абатството върху скалата 
по време на високите води. Те прииждат няколко пъти в годината и заливат пътя към острова, 
който през останалото време остава свързан със сушата чрез широка пясъчна ивица и изкуст-
вено поддържана дига.

По време на приливите новото съоръжение, което ще се издига на 12 м над земята и ще осигу-
рява единствения възможен път до острова. То ще е с дължина 760 м, ще се крепи на 134 колони.

Норвегия е една от страните, в които се наблюдава феноменът 
Бели нощи. Северните светлини привличат много туристи. Новият 
луксозен хотел Krystall ще има форма на снежинка и ще плава покрай 
фиордите на град Тромсо, който се намира в Арктическия кръг. Това 
е едно от най-добрите места за наблюдаване на Белите нощи. Про-
ектът се разработва от компания Dutch Docklands, специализирана 

в плаващи структури, които строи на различни места в Европа. Хотелът снежинка ще отвори врати през 
2017 г. Той ще има 86 стаи и СПА център. Krystall ще е с 5 звезди. Ще бъде построен на бетонна основа, 
която ще бъде поставена на подпори, но ще може да се мести с 1,8 – 3 метра от центъра си. Цената на по-
строяването ще бъде само с 15% по-висока, отколкото щеше да бъде, ако хотелът бе построен на сушата.

Американската компания 
Aprilli Design Studio предста-
ви проект за градска верти-
кална ферма Urban Skyfarm, 
която ще бъде изградена в 
столицата на Южна Корея 
Сеул. Конструкцията е проек-
тирана като истинско дърво 
с четири основни компонен-
та - корени, стебло, клони и 
листа. Тя ще бъде постро-
ена в гъстонаселен район 
на Сеул, като целта е да се 
подобри качеството на въз-
духа, а местните хора да се 
снабдяват с прясна продукция 
от фермата и възобновяема 
енергия от фотоволтаичните 
панели, с които ще бъде по-
крита. Освен това „дървото” 
ще предоставя малки зелени 
платформи, които може да бъ-
дат използвани от жителите 
на квартала като паркове за 
отдих.

Жителите на австралийския 
Нюкасъл решиха в центъра на гра-
да им да не се строят сгради, по-
високи от катедралата „Крайст 
чърч", която се издига на близо 
60 м (или не повече от 17 етажа). 
След влизането в сила на разпо-
редбата зданията ще достигат 
до 57 метра. Целта на това ре-
шение е да се запазят уникалният 
вид на Нюкасъл и неговият исто-
рически силует.

Планът за новите сгради е 
част от по-мащабна кампания 
за обновяване на селището и из-
граждането на нови транспортни 
връзки, които целят да осигурят 
по-добри условия за живот и рабо-
та на населението. Очакванията 
са до 2030 г. жителите на Нюка-
съл да се увеличат до 190 000, кое-
то ще е ръст от 22% в сравнение 
със сега. 

те 12 за реално строителството.
„Използването на отпадъци пести 

пари и намалява вредното влияние вър-
ху планетата“, смята Бейкър-Браун. 
Екипът от университета уточнява, че 
около 90% от материалите, с които  е 
построена къщата, са отпадъци от 
бита. Скелето и подът й са от рецикли-
рана дървесина, а изолацията по стени-
те е от стари видеокасети. Около 500  
вътрешни гуми от мотоциклети са из-
ползвани за уплътненията на прозорци-
те и за звукоизолация. А напукан шпер-
плат се е превърнал в подова настилка, 
греди и колони. 
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ФИЛМ НА СЕДМИЦАТА

Харлан Коубън има в актива си образцови психоло-
гически трилъри, за чийто успех свидетелства поре-
дица от литературни отличия. Той е първият писател, 
носител едновременно на три от най-значимите на-
гради за криминална литература – „Едгар“, „Шеймъс“ и 
„Антъни“. През 2009 г. Коубън пък става първият чуж-
дестранен автор, който получава най-престижното 
британско отличие за криминална литература – „Бест-
селърна кама“.

„Остани“ е едно разтърсващо пътуване във влак-
чето на ужаса и съмнението.

Меган е типичната американска майка и домакиня 
от предградията, макар че навремето, в младежките си 
години, е била доста буйна. Рей е бил талантлив фото-
граф документалист, но днес е принуден да си изкарва 
хляба като папарак. Брум пък е детектив, който продъл-
жава да се занимава със случай, отдавна отпратен в 
забвение и обявен за „студен”. Всеки от тях води живот, 
какъвто никога не е искал, и крие тайни, за които и най-
близките му хора дори не подозират. И докато се изпра-
вят лице в лице с тъмната страна на американската 
мечта – скуката от осигурения живот в предградието, 
отчаянието и неосъществимия копнеж, потулени зад 
красиви фасади, те се сблъскват с нелицеприятната 
истина, за да прозрат, че разделната черта между един 
живот и друг е изключително тънка...

Студиото, което създаде „От-
мъстителите“, ни предлага новата 
си мегапродукция, която събира кул-
тови комиксови герои. Динамичното 
действие, хапливият хумор, сблъсъкът 
на противоречиви характери и зареж-
дащият саундтрак вече са запазена 
марка във филмите на „Марвел“. Про-
дуцентът и стратег на компанията 
описва „Пазители на галактиката” по 
следния начин: „Ако „Отмъстителите“ 
са „Бийтълс“, то „Пазители на Галак-
тиката“ ще бъдат „Ролинг Стоунс“.

Дръзкият авантюрист Питър 
Куил, които обича да се нарича Звезд-
ният повелител, се оказва обект на 
безпощадно преследване от ловци 
на глави, след като е откраднал мис-
тична сфера, силно желана от Ронан 
– могъщ злодей с амбиции, които за-
плашват цялата Вселена. За да избяга 
от неуморния си преследвач, героят с 
неохота сключва примирие с четири-

ма неудачници.
Гамора е единствената дама в чу-

датата банда. Тя е злонравна зелена 
извънземна и закоравял убиец, който 
притежава огромна сила, гъвкавост 
и бързина. Осиновена дъщеря на злия 
Танос, когото видяхме в крайните над-
писи на „Отмъстителите“, решава да 
започне нов живот заедно с пазите-
лите на Галактиката и да се бие на 
страната на добрите.

Брадли Купър играе с глас, же-
стове и мимики (посредством тех-
нологията motion capture) откачения 
енот Ракетата. Той може да е много 
по-нисък от съекипниците си, но под-
ценяването му би било голяма грешка 
– неговата голяма страст са експло-
зиите и оръжията. 

Още по-странен герой е Грут 
(с гласа, движенията и мимики-
те на Вин Дизел) – извънземен 
от вида флора колосус, който има 
способността да променя разме-
рите си. Освен това той може 
да абсорбира други дървета, за 
да стане още по-здрав, отколко-
то е по природа. 

Последният член на удиви-
телната банда е Дракс Унищо-
жителят, изигран от състеза-
теля по борба Дейв Батиста. 

Мутирал извънземен, приличащ на 
планина от мускули, героят започва 
живота си като обикновен човек на 
име Артър Дъглас, чието семейство 
е избито пред очите му от бащата 
на Гамора – титана Танос. Неговият 
дух обаче е пренесен в могъщо извън-
земно тяло от надарения с космиче-
ски сили Кронос, който има нужда от 
помощ в битката срещу злия Танос. 
Освен че е изключително силен физи-
чески, Дракс Унищожителят владее до 
съвършенство хладните оръжия.

Куил има тежката задача да мо-
билизира чудатата шайка, защото се 
оказва, че мощта на сферата е толко-
ва голяма, че от нея зависи балансът 
в цялата Галактика.

Страницата подготви
Мартин Динчев

Програмата „Кино за пъ-
тешественици” ще бъде по-
казана в столичното „Евро 
синема” от 8 до 17 август. 
Всяка вечер зрителите ще 
имат възможност да видят 
по два филма, с които ще се 
пренесат из вълнуващи дес-
тинации, много от които 
труднодостъпни за непод-
готвени туристи.

В „Джанапар” 23-годиш-
ният британец Том Алън из-
оставя подредения си живот 
на Острова и предприема 
тригодишно пътешествие с 
велосипед, по време на което 
преминава над 20 хил. км на 
три континента – Европа, 
Азия и Африка. Сред вълну-
ващите срещи го очаква и 
една, която ще промени за-
винаги живота му.

„Глобален дом” предста-
вя интернет платформата 
couchsurfing, благодарение на 
която членовете пътуват по 
света, като отсядат в до-

мовете на други каучсърфъ-
ри. Авторката на филма Ева 
Стоц посещава интересни 
хора по целия свят, които 
предлагат не само къщите и 
апартаментите си, но спо-
делят с нея и начина си на 
живот. Едно междукултурно 
пътешествие, което пред-
ставя туарег музикант от 
Мали, любител на дивата 
природа в Токио, еколог от 
Западния бряг, танцов ма-
ниак в Турция и мечтател в 
САЩ.

Същия метод използва 
и Александра Лис, която в 
„Couchsurfing: Легло за теб 
на всяка крачка” успява да 
посети 21 държави на 6 
континента за 7 месеца. 
Във всяка страна тя пре-
живява уникални мигове 
и се запознава отблизо с 
местните традиции бла-

годарение на своите дома-
кини, които освен безпла-
тен подслон й осигуряват 
и незабравими изживява-
ния.

През април 2009 г. Брайс 
Лемън и сестра му Алиса про-
дават цялото си имущество 
и заминават на околосвет-
ско пътешествие, надявайки 
се за тях това да бъде едно 
духовно пътуване по целия 
свят. От Щатите през 
Южна Америка, Европа и Аф-
рика, заснет в 27 държави в 
продължение на година, „Взе-
ми красивото с теб” носи 
посланието, че най-важното 
нещо за всички нас е да наме-
рим вътрешната си красота.

„Дневник от Сахара” про-
следява група пътешестве-
ници, които пътуват през 
пустинята. Лентата из-
следва сблъсъка на култури-

те, разкрит в светлината на 
Арабската пролет. Сниман 
на фона на невероятните 
пейзажи от Мароко, Тунис, 
Алжир и Либия, този докумен-
тален филм показва Сахара 
по начин, рядко изобразяван 
на голям екран.

„Краят на пътя” ни среща 
с двама от най-известните 
стендъп комици на Лондон 
– Алексис Дабъс и Сай То-
мас, предприели вълнуващо 
пътуване, с което искат да 
преоткрият себе си и прия-
телството си. След като се 
сдобиват с автомобил вто-
ра употреба за 100 британ-
ски лири, двамата поемат 
по дългия 6000 километра 
маршрут, включващ коло-
ритните пейзажи на Маро-
ко, Мавритания, Сенегал и 
Гамбия.

Зрителите ще имат въз-

Нов трейлър на дългоочакваното продължение на 
„Sin City: Град на греха” бе представен на фестивала 
Comic-Con. Режисьорът Робърт Родригес гарантира на 
феновете, че новият филм е голяма крачка напред. „Сега 
целият екип беше много по-добре подготвен и знаеше 
какво точно трябва да прави. Изпълненията са 10 пъти, 
даже 100 пъти по-добри”, убеден е той.

Американецът определи камерите, с които този път 
е снимал, като ферарита на фона на тежките 3D от-
преди години.

Сюжетът на лентата е разделен на четири вза-
имосвързани истории. Звездният състав на филма 
включва Джесика Алба, Мики Рурк, Розарио Доусън, 
Ева Грийн, Джоузеф Гордън-Левит, Брус Уилис, Джош 
Бролин, Рей Лиота и Лейди Гага. Продукцията ще се 
появи по българските киносалони на 29 август.

Режисьорът е убеден,  
че продължението е по-добро от 
оригинала

Êèíîïúòåøåñòâèÿ

„Джанапар” ни среща с 

23-годишен младеж, който 

изоставя подредения 

си живот на Острова и 

предприема с велосипед 

тригодишно пътешествие 

на три континента
„Вземи красивото с теб” носи посланието, че най-важното е 

да намерим вътрешната си красота

Робърт Родригес:

можността да се разходят 
и из улиците на Сао Пауло и 
Неапол с филмите „Добре до-
шли в Сао Пауло” и „24 вкуса 
от Неапол”, да се потопят в 
атмосферата на най-свеще-
ния празник в Индия – Кумб 

Мела, да се качат по върхо-
вете на безкрайните кули в 
Дубай с „Дубай: Да търсиш 
изкуството сред блясъка” и 
да се изгубят сред ориентал-
ските пазари на Истанбул в 
„Истории от Бейоглу”.

КНИГА 
НА 
СЕДМИЦАТА
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Реката минава през самия град, 

близо до базиликата

петък, 8 август 2014

Светослав Загорски

„В замъка на дон Хуан 
Арагонски сватбеният пир 
е към своя край. Гостите 
започват да се разотиват. 
Между тях се забелязва 
мрачна фигура с черно до-
мино, която бързо излиза 
от градината. Останали 
сами, Елвира и Ернани са 
щастливи. Отдалече се 
дочува ловен рог, който 
все повече се приближава. 
Появява се Да Силва, който 
предлага на Ернани кинжал 
или отрова. Елвира отча-
яно моли за снизхождение 
чичо си, но той е непрекло-
нен. Ернани избира кинжа-
лът, Елвира пада безчув-
ствена до любимия си.”

Тази приказка всъщ-
ност е финалът на прочу-
тата опера на Верди „Ерна-
ни”, а естественият декор 
е прословутият замък Ал-
хаферия в арагонската 
столица Сарагоса. Испан-
ският град ще ви остави 
без дъх с древните сгради 
в архитектурния стил му-
дехар, с безкрайните леген-
ди за борбата между хрис-
тиянството и ислямската 
религия, с прекрасното си 
вино и вкусните тапаси, 
които сервират в уютни-
те ресторантчета.

Верди е пристрастен 
към испанския декор и Са-
рагоса е безспорен фаво-
рит. В замъка се е рази-
грала и друга оперна драма, 
която завършва с екзеку-
цията на рицаря Манрико 
и смъртта на циганката 
Азучена. Отново Верди, но 
този път е финалът на ли-
бретото на друго гениално 
произведение – „Трубадур”. 

Ако сте дошли на орга-
низиран туризъм в Сараго-
са, то гидовете непремен-
но ще ви разкажат и тези 
оперни истории, когато по-
сещавате замъка Алхафе-
рия. Дворецът е построен 
през втората половина на 
XI в. Най-старата му кон-
струкция се нарича кулата 
Трубадур и идва именно от 
романтичната драма „Тру-
бадур” на Антонио Гарсия 
Гутиерес, послужила като 
либрето на едноименната 
опера на Верди. 

Замъкът е олицетворе-
ние на хилядолетната ис-
тория на града. Той е бил 
резиденция на династия 
Бану Худ и седалище на Ин-
квизицията в Арагон. 

Замъкът Алхаферия 

се счита основателно 
за перла в короната от 
мавритански паметници. 
Внушителната му сграда 
показва разкоша, постиг-
нат от царството на Тай-
фа. Най-ярката му част е 
малката джамия „Мусалах”, 
построена специално за 
емирите. Дворецът днес е 
приютил регионалния пар-

ламент на Арагон, но цело-
годишно е отворен за по-
сещения, даже когато там 
заседават депутатите.

По тези земи първо се 
установяват римляните и 
основават Цезараугуста. 
След тях арабите превзе-
мат града и го наричат 
Саракуста. По-късно мю-
сюлмански племена го пра-
вят част от своя халифат. 

От това време датира 
и Алхаферия. През 1118 г. 
Сарагоса става столица 
на Кралство Арагон и ос-
тава водещ град и след 
създаването на Испания. 
След брака на Фердинанд II 
Арагонски с Изабела I Кас-
тилска и обединяването на 
владенията им страната 
става водеща в ренесан-
сова Европа. Знаменитата 
двойка финансира и откри-
ването на Новия свят чрез 
пътуванията на Христо-
фор Колумб.

Така неусетно започна 
разходката ни из краси-
вата Сарагоса, разполо-
жена по поречието на р. 
Ербо, на равни разстояния 
от Мадрид и Барселона. 
Градът буквално е разце-
пен на две от реката и е 
свързан помежду си с ня-
колко великолепни каменни 
моста. Сарагоса предлага 
изключително приятен кон-
траст между основните 
забележителности, раз-
положени на централния 
площад, и малките улици 
встрани от него, изпълнени 

с магазинчета и ресторан-
ти. Именно тук можете да 
се насладите на чаша вино 
от прословутите сортове 
„Гренаш” и „Сира”, произ-
ведени от най-старите и 
защитени лозарски масиви 
в Испания, разположени до 
Сарагоса. Особено добро 
е розето „Гренаш”, комби-
нирано с тапаси с малки 
местни лютиви наденички. 

И ако сме похапнали, е 
добре да се върнем на цен-
тралния площад, където 
ще видим Сарагоса в цяло-
то й хилядолетно величие. 
Сред историческите забе-
лежителности е 

католическата базилика 

„Нуестра Сеньора дел 

Пилар”.

Тя е свързана с легенда 
за началото на християн-
ството в Испания. Според 
преданието Дева Мария 

се явила на свети Джеймс 
Велики. Това събитие се 
почита всяка година на 19 
октомври. Празникът про-
дължава 9 дни и завършва 
с фойерверки и процесия 
на гигантски карнавал-
ни фигури. Най-голям ин-
терес от катедралата 
представлява огромният 
параклис „Капила де ла Ви-
хрен”, където е поместена 
колоната и статуята на 
Дева Мария. Фокусът във 
вътрешността на бароко-
вата сграда е именно вър-
ху монумента от сребро 
и яспис на Девата. След 
молитвата вярващите 
вземат цветна лентичка 
и я потъркват у колоната 
на статуята, като си на-

мислят благословия. 
В другия край на площа-

да е катедралата „Свети 
Салвадор”, която е велико-
лепно произведение на ар-
хитектурното изкуство. 
Тя е известна и с името 
„Ла Сео“. Построена е вър-
ху римски форум. В нея са 
съчетани стилове като 
готика от XII в., по-късен 
мудехар и барок от XVIII 
в. Пере Жоан – каталун-

ски скулптор, дава всичко 
от себе си, за да направи 
фантастичния резбован 
олтар, който по-късно е 
преработен от Ханс Пит-
Дансо. Последният оставя 
своя подпис при сътворя-
ването на централното 
платно, окичвайки го с 
прекрасни фигури от ала-
бастър. 

Днес задната страна 
на катедралата отвежда 
към два музея – Мусео де 
Тапиес и Мусео Капитулар. 
В тях посетителя става 
свидетел на изумителна 
колекция от 60 гоблена от 
XV в. – 11 метра изящна 
тъкан, комбинирани с кра-
сиви антики. 

З аб ележ и т ел н а т а 
тройка (дворецът и двете 
катедрали) и още няколко 
църкви формират част от 
архитектурата мудехар 
на Арагон, която е в Спи-
съка за световно културно 
и природно наследство на 
ЮНЕСКО. 

Разходката из Сараго-
са не може да мине и без 
посещение на римските ос-
танки. Огромен купол пази 
входа към форума. 

Днес тук са намерени 
части от тогавашната 
канализация. На друго мяс-
то са разкрити минерални 

бани, а грамаден стъклен 
покрив и метални скелета 
позволяват древният рим-
ски театър да се оживи с 
представления в наши дни. 

Но днешна Сарагоса 
далеч не е само минало 
величие, а и много моде-
рен град. Особено голяма 
роля за популяризирането 
му изиграва „Експо 2008”, 
посветено на водата. От-
тогава е мостът с фор-
мата на гладиола, който е 
дело на британската архи-
тектка Заха Хадид и е на 
две нива. И на него мест-
ните са гледали с недове-
рие, както французите на 
Айфеловата кула в Париж, 
но вероятно разчупената 
форма с тегло 7000 т ще 
е сред символите на града 
след век.

Зад моста нощем све-
ти 

Водната кула с формата 

на капка.

Построени са дори из-
куствени езера и река, в 
които се правят състеза-
ния с канута. Аквариумът 
пък събира зад стъклени-
те си стени течност от 
сладководни реки от цял 
свят – Дунав, Нил, Амазон-
ка, Меконг и Ебро, заедно 
с типичните речни обита-
тели. С над 5000 живи екс-
поната това е най-голямо-
то подобно съоръжение в 
Европа и е сред водещите 
в света

Не на последно място 
трябва да видите гениал-
ната комбинация между 
историята и модерната 
Сарагоса. Ще я откриете, 
ако решите да търсите 
ренесансовите фасади от 
„Двора на Инфантата” на 
адреса, който стои срещу 
тях в пътеводителите. 
Ще останете доста учу-
дени от гледката на сто-
манобетонната грамад-
на конструкция с надпис 
Bankа Ibercaja. Но грешка 
няма – цялата конструкция 
е внесена в една от залите 
на финансовата институ-
ция. Стените към вътреш-
ния двор, били нарязани на 
парчета и продадени от 
местен антиквар. Банке-
рите ги купили и възстано-
вили предишния им вид, но 
вътре, в своите зали.

Един от старите мостове на р. Ебра

Замъкът Алхаферия

Мудехар е комбинация между 

сарацински стил със силно 

европейско влияние

Футуристичният мост 

на две нива
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The procedures for selec-
tion of a contractor for design 
and construction of Lot 3.1 
and Lot 3.3 of Struma motor-
way have been announced. 
According to schedule they 
should be completed in the 
first half of 2015, when the 
contracts with executors of 
the two lots will be signed,” 
told “Stroitel” newspaper Eng. 
Asen Antov, Executive Direc-
tor of National Company Stra-
tegic Infrastructure Projects 
(NCSIP).

The tender for Lot 3.1 
of Struma motorway cov-
ers 12.6 km between Bla-
goevgrad and Krupnik vil-
lage - from km 359+000 to 
km 366+000 and from km 
370+400 to km 376+000, the 

indicative value is BGN 150 
million. The announcement 
for Lot 3.3 includes 23.6 km 
between Kresna and San-
danski – from km 397+000 
to km 420+624. The indica-
tive value of the plot is BGN 
200 million. The two public 
procurement orders will be 
conducted through restricted 
procedures, i.e. with prequali-
fication. “The decision was 
taken nearly three years ago 
as part of the trading strat-
egy of the entire motorway 
Struma. The advantage of the 
restricted procedures is that 
they provide a better quality 
of assessment. Moreover, the 
costs of tenderers are signifi-
cantly smaller. The reason is 
that not all candidates have 

to make analyses and calcu-
lations of the price that are 
labor-intensive and costly 
activities for preparation of 
the bid. At the first stage par-
ticipants only express interest 
and submit documents of ad-
ministrative nature. The only 
disadvantage of the restricted 
procedure is that it is relative-
ly slow. In the case with Lot 3 
of Struma motorway this will 
not be a problem because we 
start early enough and have 
time,” said Eng. Antov. 

To the question if he 
expects appeals or other 
problems in the selection of 
contractors of lots 3.1 and 
3.3, the executive director of 
NCSIP replied: “There is no 
contracting entity who will an-

nounce a tender with the at-
titude that it will be appealed. 
I do not expect that we will 
have such problems. We have 
been working on the proce-
dure for quite a long time. 
In preparation of the tender 
documents as a basis we 
have used the guidelines and 
sample documents devel-
oped under the leadership 
of JASPERS and on the ini-
tiative of the Central Coordi-
nation Unit to the Council of 
Ministers. The adviser of the 
company provided by the Eu-
ropean Investment Bank also 
worked on the documents. 
Eventually, I hope proce-
dures to pass successfully,” 
said the executive director of  
NCSIP. 

The Ministry of Finance has 
allocated BGN 166,805,000 from 
the state budget for payment of 
construction activities on projects under 
Operational Program Environment 2007 
– 2013 (OPE). This was announced at 
a press conference on the last working 
day by the Minister of Environment and 
Water in “Oresharski” Cabinet Stanislav 
Anastasov, expressing gratitude to the 
Ministry of Finance. The payment 
has already begun. “These are all 
verified costs of builders, so that they 
can work for one or two weeks until 
circumstances around the lifting of 
the suspension of payments by the 
European Commission are clarified,” 
said Anastasov. “When EC recover the 
payments, these funds will be returned 
to the budget of Bulgaria,” he added. 

According to him, within a week 
or two all circumstances around 
the decision of Brussels should be 
clarified. “At the moment we are in 
the final stage in which the Audit of 
EU Funds Executive Agency audits 
our systems. It will send the report to 
the European Commission and the 
Commission has finally to decide,” said 
Anastasov. The minister noted that for 
costs in a process of verification are 
additionally allocated BGN 202, 857, 
000. Requests will be processed within 

two or three weeks. “If things continue 
to develop in the same trend, we can 
settle them so that there is no loss – 
either to municipalities as beneficiaries 
or to builders during the active season,” 
he added and reminded that imposed 
financial corrections to beneficiaries 
up to now are BGN 97million, of which 
BGN 94 million are individual while 
the flat financial correction imposed 
on all projects is BGN 3.5 million. 
“There was request for additional 
financial correction by EC, currently 
we disprove this thesis and insist 
there is no such,” said the minister 
of Cabinet “Oresharski”. Anastasov 
expressed thanks to Audit of EU Funds, 
Permanent Representation of Bulgaria 
to EU, partners from EC, NAMRB and 
the Bulgarian Construction Chamber 
as well as to companies that continued 
to work despite the suspended 
payments. 

The active position of BCC gave a result: Eng. Svetoslav Glosov, BCC Chairman: 

The state has allocated BGN 166 M for 

Eng. Glosov, we witnessed really active actions 

of the Bulgarian Construction Chamber in recent 

months and communication with institutions at 

different levels – National Assembly, parliamentary 

parties, National Association of Municipalities in 

the Republic of Bulgaria (NAMRB) and others. The 

aim was to solve the serious situation in which 

construction companies are placed. BCC achieved 

the first albeit partial success – over BGN 166 

мmillion for verified payments under OPE were 

allocated. But according to calculations of the 

Chamber are needed BGN 1 billion. What follows 

next? 

For nearly two months we have been informing the 
political forces, President Rosen Plevneliev, Cabinet 
“Oresharski” for the outstanding funds of construction 
companies working mainly on European projects. Our 
activities however did not find the required response 
and therefore adequate support from the government. 
Currently the outstanding funds to the companies 

according to data of the Chamber are about BGN 
1 billion. If payments under European programs and 
recover of EU funds do not start, construction will 
stop. Deadlines and commitments that construction 
companies and municipalities have taken will not be 
met. The implementation of European projects will fail 
because these are construction sites that have a large 
volume of work and complicated construction with 
the final date for completion mid- 2015. Excavated 
streets and cities will remain with a terrible look. 
Communications in settlements will be used with 
difficulty. Unfortunately, sanctions will follow from 
Europe for default of obligations. Most likely Bulgaria 
will have to return money, if the settlement does not 
occur within a time frame that would ensure the 
implementation of construction. Each company owes 
money to its subcontractors and suppliers. Hundreds 
of companies will face bankruptcy. Disbursement of 
funds to builders means that they will return some 
of them to the state through taxes and the remaining 
money will flow into the economy. 

We asked the political parties, the members of 
parliament to be recorded in the update of the state 
budget for funding of projects worth BGN 1 billion and 
subsequently it will be restored by the EU. However, 
this was not done. 

There is another option that we from the Chamber 
proposed and it is to be used the FLAG Fund. The 
government can be supplied with at least BGN 500 
million to assist municipalities with interest-free loans. 
This money will not be enough but it will somehow 
unblock the process to allow companies continue 
working to restore the European payments. 

Improving the work of the operational programs, 
taking measures for small and medium-sized enterprises, 
including finalizing the Strategy for smart specialization 
and focus on flexible financing in the absorption of EU 
programs, identifying the progress of implementation of 
major infrastructure projects and timely finalization of them. 
These are the main tasks of the caretaker government, 
summarized in a press release sent by the Council of 
Ministers a day after the inauguration of the Cabinet. 
The priorities are divided into six groups – organizing 
and conducting elections for the 43rd National Assembly, 
economic measures, social and health protection, 
education, culture and sports, the rule of the law, public 
order, security and defense, European dialogue and 
management of the EU funds and transparent management 
and interaction with the civil society. 

The tasks in sector “Economy” include also the 
preparation of an analysis of the implementation of the 
budget for 2014 as of 31 July or of the factors for the failure 
of revenue. The caretaker government will work as well on 
a bill to update the budget. It is planned to be launched 
a procedure for accession of Bulgaria to the EU’s single 
bank supervisory mechanism. The Minister of Finance 
will request to be conducted  a regular assessment of the 
Bulgarian financial sector by the International Monetary 
Fund (IMF) and regular review of the Bulgarian economy, 
according to the country’s commitments under Article IV 
of the IMF Agreement. It is planned a creation of inter-
institutional working group to accelerate the reform in the 
water sector as a condition for provision of EU funding for 
the 2014 – 2020 programming period.

The objectives of the caretaker government in terms of 
European funds are related to finalization of the dialogue 
and conclusion of Partnership Agreement with the European 
Commission for the period 2014 – 2020, restoration of 
suspended payments under OP “Environment” and OP 
“Regional Development” and starting preparation of projects 
under the Connecting Europe Facility. 
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Футбол

Тенис

Бокс

„Отговорността пред Евге-
ния Раданова е голяма, защото 
времето й е лимитирано. Тя обаче 
е шампионка и сигурно ще успее 
в малкото време да постигне 
своето удовлетворение”, заяви 
досегашният министър на мла-
дежта и спорта Мариана Георги-
ева. Тя пожела успех на олимпий-
ската медалистка по шорттрек 
Евгения Раданова, която встъпи 
в длъжност като министър на 
младежта и спорта в служебния 
кабинет „Близнашки”.

„За мен бе удоволствие да 
пожелая успех. Съвети няма да й 

дам. Тя трябва да про-
дължи да работи в полза 
на спорта”, каза още Ма-
риана Георгиева.

Евгения Раданова пък 
заяви, че екипът, с кой-
то ще работи, е почти 
готов и ще бъде офици-
ално представен в най-
скоро време. Тя допълни, 
че първото нещо, което планира 
да направи като спортен минис-
тър, е да събере директорите на 
отделните дирекции във ведом-
ството и да се запознае с рабо-
тата им.

Раданова каза, че се е срещна-
ла с Георгиева и е била информира-
на какво е свършено до момента 
от предишното правителство. 
„Сега предстои да проверя дали 
това е изпълнено”, заяви новият 
министър на младежта и спорта.

Нападателят на „Манчестър 
Юнайтед“ Уейн Руни е много дово-
лен от идването и работата на 
новия мениджър на тима Луис ван 
Гаал. Холандецът въведе нова сис-
тема на игра, която изглежда пасна 
на „червените дяволи“. Те спечелиха 
турнира „Чемпиънс Къп” отвъд оке-
ана. Самият Руни пък се представи 
много силно и бе избран за най-по-
лезен футболист в надпреварата, 
след като завърши с 5 гола в 4 мача. 

„Тези няколко седмици бяха много 
добри. Имаме нов мениджър, който 
иска да играем различно, но се адап-
тирахме бързо и резултатите са 
позитивни. Това ни допада и мисля, 
че като цяло новият бос просто ни 

Мария Шарапова призна, че 
й е забавно да играе на двойки 
с Григор Димитров, но и че не 

би го направила в 
турнир от Големия 
шлем. Тя отговаря 
на въпроси на фе-
нове в социалната 
мрежа, като един 
от въпросите бе 
именно за евенту-
алното сформира-
не на тим между 
нея и най-добрия 

български тенисист и включ-
ване в официален турнир.

„Да, може, но не и на Голе-

мия шлем, въпреки че той би 
го искал. Ще се забавляваме, 
понякога на тренировка игра-
ем на смесени двойки, но той е 
много по-добър от мен и не ис-
кам да изглеждам зле до него“, 
добави тя. Това ще рече, че 
най-популярната двойка в те-
ниса едва ли някога ще играе 
заедно на официален елитен 
турнир. Все пак остава въз-
можността Димитров и Ша-
рапова да играят заедно на 
демонстративни турнири.

Президентът на Асоциаци-
ята на професионалните тени-
систи (АТП) Крис Кърмоуд на-
гради Григор Димитров, Милош 
Раонич, Кей Нишикори и Ернест 
Гулбис със специални плакети 
за дебюта им в топ 10 на све-
товната ранглиста. Церемони-
ята се състоя в Торонто преди 
началото на турнира от сери-
ите „Мастърс”.

„Това определено означа-
ва много за мен”, заяви Григор 
Димитров, който си осигури 
място в топ 10, след като дос-

тигна до първия си 
полуфинал на турнир 
от Големия шлем на 
„Уимбълдън”, побеж-
давайки шампиона 
от миналата година Анди Мъри, 
а след това допусна загуба от 
Новак Джокович. 

В момента Димитров е но-
мер 8 в световната ранглиста. 
„Винаги съм се стремял към топ 
10, през целия си живот, осо-
бено след като влязох в тура. 
Приемам това като стъпка на-
пред. За мен това е само нача-

лото. Много съм развълнуван да 
бъда част от тази група и да 
се боря. Когато достигнеш до 
топ 10, придобиваш един друг 
статут и това ти носи по-го-
ляма увереност и вяра. Роджър 
Рашийд и аз знаем, че това е 
само началото, и искаме да 
отидем още по-далече”, добави 
Димитров.

В Red Bull са надминали очакванията си за сезона, обяви президентът на 
отбора Кристиан Хорнер. „Биковете“ доминираха в последните 4 години във 
Формула 1, като печелиха неизменно титлите при пилотите и конструк-
торите, но с новите правила това се промени и през тази година никой не 
може да се мери с Mercedes. 

Въпреки това дебютантът в отбора Даниел Рикардо се представя фан-
тастично, като спечели две състезания досега, и според Хорнер тимът 
определено се справя по-добре от предварително очакваното. 

„Предвид факта, че като цяло моторът ни е доста по-слаб от конкурен-
тите, постигнатото дотук е наистина забележително. Имаме две победи, 
няколко подиума, стартирахме от първа редица и това без съмнение е от-
лично”, заяви Хорнер. 

„Очевидно не сме там, където сме свикнали да бъдем, но показахме ха-
рактер след трудния подготвителен период и се върнахме, така че опре-
делено има много позитиви, които можем да извлечем”, добави той. Според 
него подобренията по мотора Renault ще направят тима още по-конкурен-
тен на Mercedes за втората част от сезона. 

„Трябва да направим така, че разликата с тях да намалее още повече. 
Знаем, че е необходимо да се усъвършенстваме, и работим усилено за целта. 
Може би това няма да стане бързо, но определено това ни трябва и вярвам, 
че ще успеем”, каза още Хорнер.

Формула 1

Вторият треньор на Владимир 
Кличко – Джеймс ал Башир, заяви, 
че е впечатлен от уменията на 
Кубрат Пулев. Българският и ук-
раинският шампион ще се бият за 
световната титла на IBF на 6 сеп-
тември, като много специалисти 
определят Пулев като най-голямото предизвикателство пред световния 
шампион през последните години. Ал Башир заяви, че българинът е пре-
красен боксьор и че очаква изключителен мач между него и Кличко.

„Очаквам много интересен мач, тъй като Пулев е уникален състе-
зател. Той не се бои от Владимир. Мисля, че може да му е равностоен 
съперник. Българинът притежава доста качества и определено е добър 
боксьор. Ще подберем възможно най-подходящите спаринг партньори, 
които са способни да пресъздадат неговия стил, за да може Владимир да 
го победи“, добавя Ал Башир.

Страницата 
подготви 
Теодор Николов

Родният шампион „Лудого-
рец“ за втора поредна година 
отстрани „Партизан“ по пътя 
си към групите на Шампионска-
та лига и, както и през 2013 г., 
ще играе в плейофите. В мач 
реванш от третия квалифика-
ционен кръг на най-силния клубен 
турнир „орлите” от Разград на-
правиха инфарктно равенство 
2:2 с „гробарите” насред Белград.

Всичко най-интересно в този 
важен двубой се случи през пър-
вото полувреме, когато падна-
ха всички голове, а домакините 
останаха с 10 души след червен 
картон. „Лудогорец“ поведе в ре-
зултата още при първата по-се-
риозна опасност пред вратата 
на „Партизан“. Марселиньо откри 

в 19-ата минута, като топката 
се удари и в бранителя на до-
макините Бранислав Трайкович. 
Голът обърка отбраната на „Пар-
тизан“ допълнително и в 22-ата 
мин Марселиньо вкара второто 
си попадение в мача за 0:2.

За съжаление, вместо да 

овладеят играта спокойно след 
страхотната преднина на чужд 
терен, футболистите на българ-
ския шампион заиграха по-слабо 
и бяха наказани. В 30-ата мин Пе-
тер Шкулетич се възползва от 
грешка в отбраната на „Лудого-
рец“ и намали резултата на 1:2, 

а 5 минути по-късно отново той из-
ползва нови проблеми в отбраната 
на „зелените” и изравни за 2:2.

Българските „орли” обаче има-
ха късмет, след като в 40-ата мин 
тимът на „Партизан“ остана с 
десет души след червен картон за 
Бранислав Трайкович, който удари 
неспортсменски без топка Роман 
Безяк.

Второто полувреме бе доста 
по-умерено, като най-чистото 
положение за „Лудогорец“ бе в 54-
ата мин, когато резервата Миси-
джан уцели греда от пряк свобо-
ден удар, а при добавката Безяк 

направи същото.
Първият мач между „Лудогорец“ 

и „Партизан“ в Разград завърши 0:0 
и така след 2:2 в Белград голове-
те на чужд терен класираха нашия 
тим напред.

И друга радостна новина полу-
чи „Лудогорец“. От отборите, кои-
то се очакваше да са поставени 
в плейофа, се класираха четири 
от петте. Отпадна само „Сел-
тик”, което отвори една позиция 
в схемата на Шампионската лига. 
Фаворити за нея преди „Лудого-
рец“, класирани по коефициент, 
бяха „Спарта” (Прага) и „Динамо“ 
(Загреб), но и двата тима от-
паднаха от надпреварата и така 
българският ще е поставен на 
жребия.

Това означава, че възможните 
съперници на разградчани за влиза-
не в групите на ШЛ са: „Марибор” 
(Словения), „Легия” (Полша), „Сло-
ван” (Словакия), „Малмьо” (Швеция) 
и „Олборг” (Дания).

Инфарктно 2:2 срещу „Партизан“ прати българите в плейофите

накара да гледаме на футбола по 
различен начин” заяви Руни. „Ван 
Гаал видя с какви състезатели раз-
полага и конструира тима според 
нашите възможности и качества. 
Твърд е в подхода си, но резултати-
те се виждат и се надявам, че ще 
продължим по същия начин”, добави 
нападателят, който бе капитан на 
тима в мача с „Ливърпул“ и се очаква 
да запази лентата и за предстоящ-
ия сезон. 

„Нашата цел в тези мачове бе 
да играем добре и да печелим, кое-
то направихме. Винаги е хубаво да 
победиш „Ливърпул“ и затова сме до-
волни. Сега имаме мач с „Валенсия“, 
а след това започва сезонът, за кой-
то трябва да сме максимално добре 
подготвени”, изтъкна още Руни.
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Дизайнерите пред-
ставиха новите си ко-
лекции за пролет 2015 по 
време на Седмицата на 
модата в Милано, където 
показаха прет-а-порте за 
мъже. Големите брандове 
продължават да рушат 
границите, залагайки на 
ярки тонове, открояващи 
се силуети и материи, 
както и аксесоари, които 
доскоро бяха неприсъщи 
за силния пол. Костюмът 
е винаги на мода – особе-
но когато е двуцветен, с 
изчистени линии и тъка-
ни с метален отблясък. 
Геометричните форми, 
карето, принтовете и 
райетата в комбинация 
с контрастни акценти в 
червено са елементите 
на актуалния аутфит, с 
които няма как да сбър-
кате. Ето и предложени-
ята на дизайнерите за 
пролетта.

Givenchy за лоши  

момчета

Цветовете са графи-
тено черно и сиво, лини-

ите изчистени. Ударе-
нието е поставено върху 
удължения силует със 
сака и тренчове до коля-
ното. Яките и характер-
ните джобове в долната 
част са онова,  което 
отличава предложения-
та на Givenchy. Цветята 
отдавна намериха мяс-
то в мъжкия гардероб. 
Този път те са изрази-
телните, но не особе-
но популярни гипсофили, 
комбинирани с... перли. 
Не, не се заблуждавайте! 
Въпреки цветята с перли 
мъжката пролетна визия, 
създадена от модната 
къща, въплъщава стила 
на истински лошите мом-
чета.

Prada дава нов прочит 

на традицията

Консервативна. Това 
е колекцията на Prada. 

Кройките са класически, 
цветовете - ненатрап-
чиви, пастелни и земни. 
Разнообразие  внасят 
тюркоазените тонове и 
кантовете, подчертава-
щи силуета. И тук трен-
човете са до коляното, 
но съчетани с доста по-
строга деним визия. 

Няма нищо излишно. 
Prada e алтернатива на 
преекспонирането в мо-
дата. Ако искате да за-
ложите на нещо сигурно 
и елегантно, без да екс-
периментирате и да при-
вличате твърде много 
внимание – това е удачен 
вариант.

Armani,  

просто Armani...

С  т а з и  к о л е к ц и я 
Armani заяви надеждата, 
че мъжете имат куража 
да отхвърлят острите 
ръбове и да приемат все 
по-меките силуети. Дъл-
ги 7/8 палта, двуредни 
сака със заоблени ревери 

и акцентирани рамене 
са тенденциите, които 
дизайнерът очертава за 
пролет 2015. Тоновете са 
опушени и галещи окото 
– преливат от бяло през 
екрю, бледосиво, мляко с 
кафе и канела и стигат 
до тъмните нюанси на 
синьото.

Безупречната лежер-
на визия е постигната с 
кожено яке, съчетано със 
слим фит панталони и  
t-шърт. Armani продъл-
жава да налага като ак-
сесоар големите мъжки 
чанти. Независимо дали 
силният пол ги приема - 
не може да се отрече, че 
са доста практични. 

Tom Ford  

е вечният каубой

Клинт Истууд и ге-
роите, които пресъзда-
ва в каубойските филми, 
са вдъхновение за много 
пораснали и... не съвсем 
пораснали момчета. Със 
сигурност един от тях 

е Toм Форд. Дизай-
нерът и създател на 
едноименния бранд 
залага на якета от 
велур с ресни, кау-
бойски ризи от де-
ним и кожени боту-
ши.

 Цветовете в ко-
лекцията напомнят 
ръжда, царевица и 
изгоряло оранжево. 
Сред малкото недо-
там спортни пред-
ложения са саката 
от копринен жакард.

Philipр Plein  

с колекция за акули

Германският дизайнер 
Philipp Plein не се задово-
лява с традиционната 
концепция за дрехите. 
Маестрото на бляскава-
та готика иска повече - 
още черепи и бродерии, 
още кристали, осеяли па-
гоните. Още кръпки... Ко-
жени якета бомбардиро-
вачи и блейзъри, жилетки 

и пуловери, украсени с 
морски ивици, са сред 
пролетните тенденции, 
наложени от PP. Образът 
на акула се повтаря мно-
гократно под формата 
на щампи върту t-шър-
ти и потници с удължен 
силует. Кецовете са за-
дължителният завършек. 
Експресивността, заявя-
ването на себе си тук и 
сега са запазената марка 
на Plein.

Gucci играе  

на адмирали  

и пирати

Като адмирали и пи-
рати – така изглеждат 
мъжете през пролетта 
според Gucci. Милитъри 
визията е постигната 
с пагоните и шевиците 
върху тренчкотове до ко-
ляното и сака с двуредно 
закопчаване в комбинация 
със слим фит панталони-
те на бяло и черно райе 
или в ярки цветове. Пре-
цизността в кройката на 
„униформите“ е факт и 
благодарение на лазерно 
изрязаните платове.

Формата на костю-
мите препраща към 60-
те години на миналия 
век. Панталоните, едва 
достигащи глезена, са 
съчетани с мокасини от 
крокодилска кожа.

Givenchy за 

лоши момчета

Prada дава нов прочит 

на традицията

Armani, 

просто Armani...

Philipр Plein 

с колекция за акули

Gucci играе 

на адмирали и пирати

Tom Ford е вечният каубой
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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

От ДАИ съобщиха,  
че поради зачестилите 
дъждове желаещите 
да получат шофьорска 
книжка ще се наложи да 
изкарат и едноседмичен 
курс в Морската академия...

Кой е преводач 
на имота

***

Студенти 
на страж в 

Народното 
събрание

Снимка Свилена Гражданска
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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!

Хотел „Аполон” – с. Равда
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Цени за членове на КСБ

8600 Ямбол, ул. „Индже войвода“ 35
GPS 4228’30.87”80C 26º30’87”И
GSM 0888 50 40 93, тел. 046/66 14 79, факс 046/66 54 80
e-mail: abc_en@mail.bg

Дом на строителя

www.abc-enginering.eu
45,00 лв./м2

Еластоизол оптимум ХПП3.0  2,45 лв./м2

Еластоизол оптимум ТКП4.0  3,56 лв./м2

Еластоизол оптимум ХКП4.0  2,94 лв./м2

Еластоизол ст. ТКП4.0 цветно  4,17 лв./м2

Еластоизол стандарт ХПП3.0  2,82 лв./м2

Еластоизол стандарт ТКП4.0  3,99 лв./м2

ПОКРИВНИ ПАНЕЛИ
ОТ ПОЛИКАРБОНАТ

САНДВИЧ ПАНЕЛИ

от 23,00 лв./м2

ХИДРОИЗОЛАЦИИ

Хидростъклоизол ХПП3.0 
2,22 лв./м2

Хидростъклоизол ХКП4.0 
2,63 лв./м2

Хидростъклоизол ТКП4.0 
3,06 лв./м2 


