
Емил Христов

Започва възстановяване на плащанията по 
ОП „Регионално развитие 2007 – 2013“ с пари 
от държавния бюджет. Това стана ясно след 
среща между служебния вицепремиер и минис-
тър на регионалното развитие Екатерина 
Захариева, служебните министри на финан-
сите Румен Порожанов, на околната среда и 
водите Светлана Жекова, представители на 
Националното сдружение на общините в Ре-
публика България (НСОРБ) и на ръководство-
то на Камарата на строителите в България 
(КСБ) – председателя инж. Светослав Глосов, 
заместниците му Андрей Цеков и инж. Нико-
лай Станков, който е председател и на ОП на 
КСБ – София. Разговорите се състояха в Ми-
нистерския съвет, след което участниците в 
тях дадоха брифинг в Гранитната зала.  Сред 
обсъжданите теми са били възможностите за 
възстановяване на плащанията към общините 

и строителния бранш за изпълнението на про-
ектите, финансирани от структурните фондо-
ве на ЕС. „Благодарение на активната работа 
и диалог между институциите и организаци-
ите плащанията се възстановяват“, посочи 
вицепремиерът. От началото на седмицата 
в Сертифициращия орган на ОПРР са внесени 
искания за 188 млн. лв. Захариева уточни, че 
средствата за разплащане се осигуряват от 
резерви в държавния бюджет.

Тя коментира и проблема с плащанията по 
спряната от Европейската комисия ОП „Околна 
среда”. Очакванията са по нея да започнат по-
етапни преводи на средства, като също ще се 
търсят резерви от бюджета. Точните разчети 
ще бъдат готови и представени следващата 
седмица на пресконференция от министъра на 
финансите Румен Порожанов.
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България 
ще усвоява 
16 млрд. евро 
от ЕС 
до 2020 г.

Служебният вицепремиер Екатерина Захариева обсъди с ръководствата на КСБ 
и НСОРБ спасителни мерки за обектите, изграждани по европейските програми 

 

ИНТЕРВЮ

Екатерина Захариева, вицепремиер, 
министър на регионалното развитие 
и на инвестиционното проектиране:

Неразплащането с 
бизнеса и общините 
руши доверието в 
институциите

Варна
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Елица Илчева

Министерството на културата (МК) е в 
патова ситуация с един от важните обекти, 
които изпълнява с европейски пари – този за 
столичното Ларго. Последният шанс да се 
довърши проектът за 15,8 млн. лв. по Опе-
ративна програма „Регионално развитие“ 
беше чрез обявената в края на юни трета 
обществена поръчка за избор на изпълнител 
на втори и трети етап. Както е извест-
но, първата процедура беше прекратена за 
открити нарушения, а втората – защото 
единствената оферта, която е отговаря-
ла на предварителните условия, надвишава 
прогнозната стойност, обявена от възло-
жителя. 

Месец след обявяването на последния 
търг, в края на юли, поръчката е спряна от-
ново заради жалби до Комисията за защита 
на конкуренцията (КЗК), съобщиха от МК. До 
настоящия момент в КЗК са подадени чети-
ри, като по две от тях комисията е отказала 
производство. Стартираното е едно – това 
по искане на „Инженеринг груп-04“ ЕООД.

Проектът е разделен на три етапа, но за-
сега е реализиран само първият – за изграж-
дане на пешеходната зона на Ларгото, който 
приключи през 2012 г. Изпълнител беше „Глав-
болгарстрой“ АД, а стойността – 1,8 млн. лв. 
Вторият и третият етап включват разкри-
ване и експониране на ценната археология в 
сърцето на столицата, която месеци наред 
стои покрита с найлони и неведнъж експерти 
изразиха опасения, че се руши.

Свилена Гражданска 

За близо 4 млн. лв. са проектите на 
София, подадени в Междуведомствената 
комисия за възстановяване и подпомагане 
към Министерския съвет. Те са за почист-
ване на речни корита и за ремонтиране 
на щетите след градушката. Това заяви 
кметът на Столичната община Йорданка 
Фандъкова по време на инспекция на строи-
телството на лявата дига на р. Лесновска. 
„Около 300 хил. лв. ще са за аварийно обно-
вяване на детски градини на територията 
на 9 района. Очакваме възстановяване на 
тези средства от застрахователите и от 
междуведомствената комисия. Започваме 
дейностите с пари от общинския бюджет, 
за да могат да отворят учебните заведе-
ния на 15 септември“, обясни Фандъкова. 

„Изграждането на лявата дига на р. 
Лесновска е изключително важен обект за 
превенция срещу наводнение в района. През 
изминалата година получихме финансира-

не за строителството й от Междуведом-
ствената комисия в размер на малко над 
900 хил. лв. Съоръжението е дълго почти 2 
км“, добави кметът на София. Изпълнител 
на обекта е обединение „Пътища-Ради-
ант“. През тази година общината почист-
ва над 50 км речни корита, както и учас-
тъците под язовирните стени. „Разбира 
се, има все още много работа. Подготвяме 
проект за почистване на 10 км от р. Ис-
кър. Той ще бъде подаден за финансиране 
от Междуведомствената комисия“, посо-
чи Фандъкова и допълни, че от няколко дни 
доброволци от Столичната община подпо-
магат гражданите на Мизия. Изпратен е 
екип от инженери конструктори начело с 
арх. Влади Калинов – директор на Дирек-
ция „Контрол по строителството“, които 
правят огледи на пострадалите къщи. По 
думите на Фандъкова неизразходваните 
средства, отделени за помощ на Варна и 
Добрич от Столичния общински съвет, ще 
бъдат пренасочени към Мизия. 

РЕШЕТКАТА

Нино отдавна караше верижни ма-
шини. Още като дете помагаше на 
дядо си на село да разорава блоковете 
на ТКЗС-то с верижния трактор „Бол-
гар” и прикачената към него карловска 
почвообработваща фреза. След това 
в казармата служи в Горнобанската 
бригада като механик - водач на танк. 

Толкова му харесваха могъщи-
те машини, че накрая се насочи към 
строителството, където започна да 
работи с булдозери. Това, което Нино 
харесваше на тази техника, беше, че 
тя не се спираше пред нищо. С нея 
той се чувстваше истински освобо-
ден - минаваше през дълбоката кал и 
неравностите на терена и продължа-
ваше напред. 

В бригадата използваха неговия 
звяр за подравняване на терените 
преди изкопаването на основите. Мно-
го от обектите, на които работеше 
бригадата, бяха вече застроени със 
стари, отчуждени и подлежащи на 
разрушаване сгради. Това пак беше 
работа на Нино, но началството реши 
да подсили кабината с допълнителна 
бронировка. За шефа терминът „без-
опасност на труда” имаше стойност 
не само на книга… Електроженисти-
те „опаковаха” с плътна решетка от 
армирано желязо кабината. Отстрани  
тя заприлича на космически кораб на 
извънземни. 

Работейки по цял ден зад тези де-
бели решетки, строителят оставаше 
сам със себе си и с представите си 
за света. Заради преградата пропусна 
да забележи, че булдозерът му беше 
станал наистина неудържим и неогра-
ничаван от нищо - подсилен с допъл-
нително желязо, той минаваше през 
руините и ги подравняваше с лекота. 
Накрая трябваше да се случи един ин-
цидент, за да се отворят очите му. 
При подравняване на терен дълго пар-
че стърчаща арматура кой знае откъ-
де се вряза като копие под кофата на 
булдозера и се устреми към кабината 
на водача. Нино само чу как острият 
край на желязото издрънча в решетка-
та на кабината. Ударът беше толкова 
силен, че арматурата сякаш се запои 
като с оксижен в една от металните 
пръчки на клетката. 

Ако не беше тя, арматурното же-
лязо щеше да нарани нашия човек... В 
един миг Нино прозря, че тази решет-
ка не е ограничавала, а е предпазвала 
неговата свобода. Странна история, 
но истинска… И дълго после момчета-
та от бригадата си я припомняха на 
по чаша бира.

   

От тухларната 
Георги Сотиров

Тухла четворка
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Бедствия нанесоха огромни щети в различни 
части на страната. Наводненията в Цар Калоян, 
с. Бисер, Варна, Велико Търново и Мизия, които се 
случиха само през последните години, показват 
нуждата от превенция. Докато се научим как да 
я осъществяваме ефективно, ни остава само да 
се справяме с последиците. Възстановяването на 
морската столица е в ход. Сега обаче е нужно да 
повторим същото и за Мизия. 

Ясно е, че страната ни няма необходимите 
средства, за да преодолее бързо пораженията. 
Остава ни да разчитаме на помощ от ЕС. За да я 
получим обаче, трябва да си свършим работата. В 
района на Мизия все още тече разчистването на 
къщите и улиците. Въпреки това и въпреки всички 
спешни въпроси, които ежедневно трябва да се 
решават от местните власти в подобни кризисни 
ситуации, сега повече от всичко се налага да по-
мислим за следващите няколко месеца. Ако успеем 
да подготвим проекти за възстановяване, ще мо-
жем да поискаме помощ. И още по-важното – ще 
можем да я получим.

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 ÄÓÌÈНевена Картулева

Емил Христов

Подаването на докумен-
ти в ЦИК за регистрация 
на партиите и коалициите 
за парламентарните избори 
на 5 октомври започна във 
вторник, точно в 9:00 часа. 
По традиция през последни-
те години първи се записаха 
ГЕРБ. 

От Централната изби-
рателна комисия съобщиха, 

че ще поискат БНБ да отпе-
чата бюлетините за предс-
рочния вот, като граждански 
контрол върху тази дейност 
няма да има. 

„След като в банката се 
печатат евробанкноти, не 
мисля, че въобще е допустим 
граждански контрол там, 
тъй като тя е изключително 
сигурна“, каза зам.-председа-
телят на ЦИК Мария Мусор-
лиева. Тя беше категорична, 
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16 август    
Николина Филипова, председател 
на ОП на КСБ - Монтана 
Инж. Илко Тодоров, член на Комисията за 
воденето, поддържането и ползването на 
Централния професионален регистър на строителя 

20 август    
Тошко Райчев, член на Управителния съвет на КСБ

че комисията ще си носи от-
говорността за контрола на 
бюлетините.

Ръководството на ЦИК 
се е срещнало и със служеб-
ния премиер Георги Близнаш-
ки. Председателят на коми-
сията Ивилина Алексиева 
отказа коментари след раз-

говорите, но заместникът 
й Мусорлиева уточни, че те-
мата е била организацията 
на вота.

По-късно от правител-
ствената пресслужба съоб-
щиха, че съветник на преми-
ера по изборните въпроси ще 
бъде проф. Емилия Друмева.

Емил Христов

ЧЕЗ провежда акция за 
почистване на електрораз-
пределителните касети в 
централната градска част 
на София. Мероприятието 
е съвместна инициатива 
на стажантската програ-
ма на компанията и Клуба 
на служителите. Акцията 
обхваща десетки табла в 
района между бул. „Патри-
арх Евтимий“ и ул. „Граф 
Игнатиев“. „Радваме се, 
че младите хора, които 
са на стаж в компанията, 
проявяват желание да се 
присъединят към една от 
най-важните политики на 
нашата компания в Бълга-
рия – корпоративната со-
циална отговорност. Като 
компания със сериозен 
обществен ангажимент 
ние винаги сме участвали 

активно и сме подкрепяли 
акции, свързани с подо-
бряването на средата, в 
която живеем и работим“, 
каза Ваня Кънева – дирек-
тор „Човешки ресурси“ 
в „ЧЕЗ България”. Друже-
ствата от групата на ЧЕЗ 
в България имат сериозни 
традиции по отношение 
на доброволчеството. В 
инициативите се включ-
ват както служителите, 
така и представители на 
мениджмънта на компани-
ята. През април т.г. 315 
доброволци от ЧЕЗ взеха 
участие в кампанията на 
Столичната община „Да 
изчистим България за един 
ден“, като почистиха и бо-
ядисаха разпределителни 
касети и пространства 
около трафопостове в 13 
града на обслужваната от 
компанията територия.

Светлана Жекова, служебен министър на околната среда и водите:

Свилена Гражданска 

„В момента работим 
по верифицирането на про-
екти за близо 304 млн. лв. 
по ОП „Околна среда 2007 
– 2013”. Очакваме до месец 
средствата да бъдат раз-
платени на бенефициенти-
те. За целта сме помолили 
от Министерството на 
финансите да бъдат оси-
гурени одитори, за да про-
тече процесът по-бързо“, 
обясни служебният минис-
тър на околната среда и 
водите Светлана Жекова и 
припомни, че през изминали-
те дни са били отпуснати 
166 млн. лв. за разплащане 
с 38 общини. Тя допълни, че 
за да стане възможно мак-
симално освобождаване на 
европейски средства за 
екология, ще се извърши и 
анексиране на сроковете по 
договорите за изпълнение 
на проектите. По думите 
й все още се работи по оп-
ределяне на реалните коре-
кции на бенефициентите 
по програмата.

Служебният министър 
подчерта, че именно раз-
мразяването на парите по 

„ОПОС 2007 – 2013“ е пър-
вият приоритет на екипа 
й, както и одобрението на 
бюджета и приоритетни-
те оси на програмата за 
следващия програмен пе-
риод до 2020 г. Втората 
важна задача на ведом-
ството в контекста на 
наводненията през послед-
ните месеци в страната 
ще е адаптирането към 
изменението на климата.

„Вече има анализ и оцен-
ка на риска от водното 
бедствие, на чиято база 
ще започне подготовката 
на национална стратегия“, 
допълни Жекова и посочи, 
че 20% от бюджета на ЕС 
за следващите 7 години, 
до 2020 г., са предвидени 
именно за такива цели. Еко-
ведомството ще работи 
върху превенцията и плано-
вете за управление на реч-
ните басейни, за да се пре-
дотвратяват наводнения 
като последното в Мизия. 
Освен по тези приоритети 
МОСВ ще работи активно 
и по нормативните актове, 
свързани с хармонизиране 
на националното законо-
дателство с това на ЕС, и 

особено по тези, които се 
отнасят до наказателните 
процедури.

Министърът обяви и 
тримата заместници, с 
които ще работи в рамки-
те на служебния мандат. 
Aтанаска Николова ще 
отговаря за европейските 
средства за околна среда 
и за координацията по въ-
просите на ЕС и междуна-
родното сътрудничество. 
Досега тя бе зам.-кмет на 
община Бургас с ресор „Еко-
логия и евроинтеграция”. 
Вторият зам.-министър 
е Владимир Дончев и ще 
отговаря за управлението 
на водите и за защита на 
природата. Той е работил в 

МОСВ в продължение на 17 
години и е заемал различни 
експертни длъжности. До 
сега е бил главен експер-
тен сътрудник в Комиси-
ята по околната среда и 
водите на НС. Третият за-
местник-министър – Бойко 
Малинов, ще отговаря за 
превантивната дейност, 
управлението на отпадъци-
те, опазване на почвите и 
чистотата на въздуха. Той 
е експерт в МОСВ от нача-
лото на 2000 г. От 2004 г. 
до 2009 г. е началник-отдел 
„Предотвратяване на про-
мишленото замърсяване“, 
а от 2009 г. до момента е 
директор на Дирекция „Пре-
вантивна дейност“. 

По време на пресконференцията министър Светлана Жекова 

представи своите заместници Владимир Дончев, Атанаска 

Николова и Бойко Малинов
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 Елица Илчева

„Екипът на Министер-
ството на земеделието и 
храните (МЗХ) има прио-
ритетна задача динамич-
но и в бързи срокове да 
ускори работата по Про-
грамата за развитието 
на селските райони за но-
вия период.“ Това заяви ми-
нистър Васил Грудев при 
представянето на зам.-
министрите, с които ще 
работи в рамките на слу-
жебното правителство. 
Друг основен аспект в 
дейността през мандата 
му е да бъдат разрешени 
спорните въпроси по при-
лагането на сега дейст-
ващата програма. „Година 
и половина не можем да 
изберем сертифициращ 
орган на разплащател-
ната агенция на ДФЗ и 

в риск са поставени 1,6 
млрд. лв.”, каза Грудев.

Той припомни, че от 
месец май има две прова-
лени процедури, и обясни, 
че е в диалог с Европей-
ската комисия за отсроч-
ка.  В същото време е 
ясно, че не може година и 
половина да не бъде избран 
сертифициращ орган, ко-
гато срокът за изпращане 

на доклад е до 31 януари. 
Новите зам.-минист-

ри са доц. Георги Костов, 
който вече е бил зам.-ми-
нистър на земеделието, и 
Марина Бракалова – спе-
циалист по ПРСР с карие-
ра в Брюксел. Тя посочи, че 
изключителен приоритет 
в работата й ще бъде 
ускоряването на „ПРСР 
2014 – 2020”. 

Снимка авторът

Невена Картулева

Служебният кабинет 
започна попълването на 
креслата в институции-
те, като назначи зам.-ми-
нистри. Има размества-
ния и във ведомствата, 
подчинени на Министер-
ството на регионално-
то развитие. В Агенция 
„Пътна инфраструктура“ 
се връща инж. Лазар Лаза-
ров на мястото на досе-
гашния председател инж. 
Стефан Чайков. Начело 
на ДНСК застава отново 
Милка Гечева, която ще 
замени арх. Николай Хри-

стов. В Агенция „Митни-
ци“ се връща Ваньо Танов. 
За негови заместници 
бяха назначени Божидар 
Алексов и Розалия Дими-
трова. Зам.-министърът 
на икономиката и енерге-
тиката с ресор „Туризъм” 
в кабинета „Орешарски“ 
– Бранимир Ботев, беше 
върнат на поста и в слу-
жебното правителство. 

Бившият директор на 
Агенцията за държавна 
финансова инспекция Те-
менужка Петкова става 
зам.-министър в Минис-
терството на финанси-
те. За зам.-министри на 

транспорта са назначени 
преподавателят от СУ 
„Св. Климент Охридски“ 
Камен Спасов и Георги То-
доров, който беше на пос-
та и в предишното прави-
телство. Зам.-министри 
на вътрешните работи 
ще са Филип Гунев, който 
беше в екипа и на пре-
дишното служебно прави-
телство, прокурорът от 
Софийската районна про-
куратура Андрей Янкулов 
и бившият директор на 
ОДМВР – Смолян, Кирил 
Хаджихристев, който сега 
е експерт към дирекция 
„Сигурност“ на Банка ДСК.

Заместници на Велизар 
Шаламанов в Министер-
ството на отбраната ще 
бъдат Десислава Йосифо-
ва – ръководител на ка-
тедра „Счетоводство и 
контрол“ във Висшето учи-
лище по застраховане и 
финанси, и Павел Анаста-
сов, който досега оглавя-
ваше звеното за страте-
гически политики, анализи 
и прогнози в администра-
цията на президента.

Катя Тодорова става 
зам.-министър на външ-
ните работи. Тя е заема-
ла този пост и в периода 
2002 – 2005 г., а в момен-

Начело в АПИ се връща инж. Лазар Лазаров, в ДНСК - Милка Гечева

та е посланик със специ-
ално поръчение в Дирекция 
„Права на човека“ – МВнР. 
Бившият зам.-министър 
на образованието и нау-
ката по времето на ГЕРБ 
Петя Евтимова става 
зам.-министър на труда 
и социалната полити-
ка. Фармацевтът Лидия 
Нейчева от служебното 
правителство на Марин 
Райков отново става зам.-
министър на здравеопаз-
ването. Неин колега ще е 
д-р Любомир Бакаливанов.

Вторите попълнения в 
състава на кабинета бяха 
обявени от пресцентъра 
на Министерския съвет 
по-късно през седмицата. 
От съобщението стана 
ясно, че екипа на министъ-
ра на труда и социалната 
политика ще допълнят 
още Румяна Георгиева и 
Спаска Петрова. Двама са 
назначените зам.-минист-
ри на правосъдието. Това 
са Петко Петков – съдия 
в Софийския районен съд, 

и Марин Вачевски, който е 
работил на различни длъж-
ности в ГД „Изпълнение на 
наказанията" – МП.

Един от най-изтъкна-
тите български спорти-
сти – Йордан Йовчев, се 
връща в Министерство-
то на младежта и спорта. 
Другият заместник е Ка-
лин Каменов, който ръково-
деше Държавната агенция 
за закрила на детето до 
юли 2013 г. Зам.-министри 
на образованието и наука-
та стават началникът на 
Регионалния инспекторат 
по образованието на Со-
фия Ваня Кастрева, проф. 
Николай Денков от СУ „Св. 
Климент Охридски“ и зам.-
ректорът на Техническия 
университет в София - 
проф. Валери Младенов. 

Зам.-министри на кул-
турата стават директо-
рът на Драматично-кукле-
ния театър „Иван Димов” 
в Хасково Боил Банов и 
музикантът Виктор Сто-
янов.

Мартин Славчев

Служебният кабинет 
освободи 5 областни уп-
равители, като на тяхно 
място бяха назначи нови. 
Това съобщи премиерът 
проф. Георги Близнашки по 
време на пресконференция 
след заседанието на Ми-
нистерския съвет. 

Областните управите-
ли на Пловдив Венцислав 

Каймаканов, на Благоев-
град Муса Палев, на Русе 
Венцислав Калчев, на Мон-
тана Николай Пенчев и на 
Плевен Илиян Йончев бяха 
заменени съответно от 
Розалин Петков, Димитър 
Димитров, Симеон Иванов, 
Нина Петкова и Бойко Бал-
таков.

Димитър Димитров 
е икономист. Завършил е 
УНСС и има редица специа-

лизации по мениджмънт в 
България и чужбина. Бил 
е икономически и изп. ди-
ректор на „Благоевград – 
БТ” АД и председател на 
Борда на директорите на 
дружеството. Общински 
съветник е в периода 2003 
– 2007 г. От 2013 г. е упра-
вител на „Деметра” ЕООД.

Розалин Петков е зам.-
кмет на община Пловдив 
в последните три години, 

Снимка авторът

а преди това е бил зам. 
областен управител на 
Пловдив. Магистър е по 
счетоводство и контрол 
от ВИНС – Варна.

Симеон Иванов е гл. 
секретар на Областната 
администрация – Русе, 
където е заемал различни 
длъжности от началото на 
2010 г. Преди това е рабо-
тил в областта на граж-
данската защита. Магис-
тър е от ВСУ „Черноризец 
Храбър” по защита на на-
селението при кризи от не-

конвенционален характер.
Нина Петкова е ма-

гистър по икономика от 
УНСС, има и следдиплом-
на квалификация по право 
в Института за следди-
пломна квалификация към 
университета. В периода 
2011 – 2013 г. е била зам. 
областен управител на 
Монтана, а след това е ра-
ботила като координатор 
във фирма „Варвара 2”.

Бойко Балтаков е гл. 
архитект на община Пле-
вен. От 2009 г. до 2013 г. 

е бил зам. областен упра-
вител. Завършил е архи-
тектурно и градоустрой-
ствено проектиране в 
УАСГ.

„Новите областни уп-
равители ще допринесат 
за по-добрата работа на 
администрациите”, заяви 
Георги Близнашки. 

В отговор на журналис-
тически въпрос премиерът 
обяви, че ще бъде направен 
преглед на работата на 
всички областни управи 
досега. 
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Еврокомисар Кристалина Георгиева:

Свилена Гражданска

41 са исканията за 
близо 140 млн. лв. на об-
щините за кредити от 
Фонда за органите на 
местното самоуправле-
ние в България (ФЛАГ). 
Това заяви Надя Данкинова 
– изпълнителен директор 

на финансовата институ-
ция. „За съжаление ресур-
сът ни е изчерпан и не мо-
жем да отпуснем пари на 
местните власти. Търсим 
начини за осигуряване на 
допълнителни средства“, 
обясни тя. В момента ак-
тивният кредитен порт-
фейл на фонда е за около 

119 млн. лв. за близо 200 
заема. 

Данкинова припомни, 
че през май т.г. са спрени 
кредитите по ОП „Околна 
среда 2007 – 2013“. Те са 
за близо 61 млн. лв. „Прис-
тъпихме към тази крачка, 
след като прекъсна и фи-
нансирането на обектите 

по ОПОС от държавния 
бюджет“, допълни изпъл-
нителният директор. Тя 
очаква в края на месеца 
плащанията от страна на 
ФЛАГ по екопроектите да 
бъдат възстановени. 

Очаквайте повече по 
темата в следващия брой 
на в. „Строител“. 

Емил Христов

„Към днешна дата с оглед обста-
новката в Мизия взехме решение за 
отпускане авансово на 1 млн. лв. и 
още 16 млн. лв. за останалите общи-
ни, пострадали от наводненията.“ 
Това съобщи на пресконференция в 
Министерския съвет служебният 
премиер проф. Георги Близнашки след 
заседанието на Междуведомстве-
ната комисия за възстановяване и 
подпомагане към правителството. 
Той добави, че тепърва ще се пре-
доставят още средства, след като 
се направи оценка на щетите. 

„Предложението за предоставяне 
на над 16 млн. лв. ще бъде внесено 
в Министерския съвет в сряда, 20 
август”, уточни Близнашки.

По време на пресконференци-
ята беше обявен и съставът на 

Междуведомствената комисия за 
възстановяване и подпомагане към 
Министерския съвет. Нейният 
председател ще е министърът на 
вътрешните работи Йордан Бака-
лов. В нея влизат още и вицепреми-
ерът, министър на регионалното 

развитие и на инвестиционното 
проектиране Екатерина Захариева, 
министърът на околната среда и 
водите Светлана Жекова, Васил 
Щонов – министър на икономиката 
и енергетиката, Васил Грудев – ми-
нистър на земеделието, и др.

Останалите засегнати от наводненията селища 
ще получат 16 млн. лв.

Мизия може да получи пари от 
Фонда за солидарност на ЕС, ако 
щетите са над 41 млн. евро, при-
помни еврокомисарят по между-
народно сътрудничество, хумани-
тарна помощ и реакция при кризи 
Кристалина Георгиева, която по-
сети бедстващия град. „В този 
регион най-разумното е да бъде 
подготвена комплексна програма за 
възстановяване и за превантивни 
мерки срещу друго бедствие“, ко-
ментира тя, като посочи, че ЕК ще 
се отзове положително за подобни 
мерки особено когато се отнасят 
за община с висока безработица 
като Мизия и за най-бедния регион 
на ЕС.

Тя коментира, че сега е момен-
тът не само да се възстанови за-
сегнатата инфраструктура, но и 
да се вземат мерки за превенция на 
рисковете от евентуални бъдещи 
бедствия.

„След бедствие може да има 
възстановителен бум, но само ако 
разумно се подготвят проекти за 
това“, каза още Кристалина Геор-
гиева.

Към днешна дата наводнените 
квартали в Мизия са достъпни. От-
воднена е инфраструктурата, но в 
доста от къщите и дворовете все 
още има вода. Изпомпването й е 
опасно, защото високите подпоч-
вени води носят риск постройките 

да рухнат. По първоначални данни 
от експертния оглед половината 
от засегнатите къщи са опасни 
и трябва да бъдат ремонтирани. 
Има стотици постройки, които са 
паднали и трябва да бъдат разчис-
тени. 190 души доброволци помагат 
в събирането на тинята и съсипа-
ното имущество в Мизия.

Ръководителят на кризисния 
щаб в града – старши комисар Ва-
сил Василев, каза пред еврокомисар 
Георгиева, която дойде в града с 
министъра на вътрешните работи 
Йордан Бакалов, че само за 3 дни 
двете мощни помпи са изтласкали 
1 млн. и 100 хил. кубика вода, което 
е колкото един средно голям язовир. 

България ще покани експерти от Европейската ко-
мисия и държавите членки да проверят готовността 
на системите ни за превенция и реакция при бедствия 
и аварии. За това са се споразумели след среща в Ми-
нистерския съвет Екатерина Захариева – вицепреми-
ер по икономическите въпроси, министър на регионал-
ното развитие и на инвестиционното проектиране, и 
Кристалина Георгиева – еврокомисар, отговарящ за 
международното сътрудничество, хуманитарната 
помощ и реакцията при кризи, съобщиха от правител-
ствения пресцентър.

Целта на партньорската проверка ще е да се ус-
тановят пропуските на нашата система, след което 
ще се дадат препоръки, с които да ги отстраним. През 
такава процедура вече са минали Великобритания и 
Финландия, уточняват от Министерския съвет. На 
срещата е била обсъдена ситуацията в бедства-
щите региони на страната и мерките, които пред-
приема правителството за справяне с пораженията. 

Вицепремиерът Захариева е подчертала, че до края 
на седмицата страната ни ще подаде апликационни-
те форми към фонд „Солидарност“ на ЕС, с които ще 
кандидатстваме за финансова помощ за подпомагане 
възстановяването на Варна и Добрич. Стойността 
на щетите в двете области показва, че е достигнат 
критерият за национално бедствие – 240 млн. евро, 
или 0,6% от БНД. В същото време продължава оценява-
нето на щетите и в останалите области, пострадали 
от обилните дъждове, включително и Мизия, където 
положението е най-тежко.

Била е коментирана и възможността правител-
ството да изготви специална програма за благоу-
стройство с финансиране от структурните фондо-
ве на ЕС. Специално за Мизия най-вероятно ще бъде 
възможно финансиране по Програмата за развитие на 
селските райони. „Градът попада в най-бедния регион 
на държавата, затова трябва да се възползваме от 
всички възможности да помогнем на хората да подо-
брят качеството си на живот“, подчертала е Екате-
рина Захариева.

Кристалина Георгиева е посочила, че Главна дирек-
ция „Пожарна безопасност и защита на населението“ 
също може да се обръща към ЕК за помощ при бед-
ствия, когато те надхвърлят националния капацитет 
за реакция. Например България е предоставяла помощ 
чрез Европейския механизъм за гражданска защита в 
рамките на 13 операции, а се възползвала от този ин-
струмент само в 4 случая. Комисар Георгиева е препо-
ръчала в новите програми на ЕС за България да бъдат 
включени като възможни за финансиране и действия за 
превенция срещу бедствия и възстановяване след тях. 

Снимка Денис Бучел
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„Управляващите орга-
ни ще започнат да пода-
ват искания за плащания 
към сертифициращите, 
а те от своя страна ще 
ги внасят за изпълнение 
според възможностите 
на бюджета“, обясни още 
вицепремиерът. По думи-
те й се търсят и вариан-
ти фонд ФЛАГ да продъл-
жи с осигуряването на 
мостово финансиране за 
общините, осъществява-
щи европейски проекти. 

Екатерина Захариева 
изрази задоволството 
си от срещата с КСБ и 
с НСОРБ и посочи, че ос-
новен приоритет в ра-
ботата на служебното 
правителство ще е въз-
становяването на дове-
рието и диалога с мест-
ната власт и бизнеса. Тя 
допълни, че друга важна 
задача на кабинета е на-
мирането на средства, с 
които да бъде разплате-
на свършената работа 
от строителните фирми 
и общините по проекти с 
финансиране от спрени-
те програми, до тяхно-
то размразяване от ЕК. 
По думите й доста неща 
трябва да се свършат в 
кратки срокове, за да се 
върне нормалният ритъм 
на строителство, да не 
се провали сезонът и да 
се повиши доверието на 
частния сектор и граж-
даните в институциите. 
„Търсим резерви и  струк-
турираме бюджета така, 
че до края на годината да 
не се загубят 3 млрд. лв. 
по оперативните програ-
ми“, подчерта Захариева.

Служебният минис-
тър  на финансите Румен 
Порожанов допълни, че 
целта е до 30 октомври 
да се подадат максима-
лен брой искания за въз-
становяване на серти-
фицирани разходи. Тогава 
изтича крайният срок за 
тази финансова година, в 
който в ЕК могат да се 
внасят заявления за раз-
плащане.

Служебният минис-
тър на околната среда и 
водите Светлана Жекова 
обясни, че е невъзможно 
възстановяването на 
спрените пари по ОПОС 

да стане до края на ав-
густ, тъй като пред-
стоят допълнителни 
преговори с ЕК. „На екс-
пертно ниво необходи-
мата работа е свършена 
и е изпратено уведомле-
ние до Брюксел, по което 
се очакват коментари и 
бележки“, обясни тя. Ми-
нистърът уточни, че от 
комисията очакват да 
докажем, че системите 
ни за управление и кон-
трол работят. „Продъл-
жават и разговорите с 
общините по финансови-
те корекции по програма-
та“, допълни Жекова. 

От своя страна пред-
седателят на УС на КСБ 
инж. Светослав Глосов 
коментира, че е необхо-
димо да започ не и про-
цес по предоговаряне на 
сроковете за изпълнение 
на забавените проекти 
заради закъснелите раз-
плащания. Ще се търси 
решение, което да не до-
веде до финансови коре-
кции за страната. „Полу-
чихме добро послание от 
министър Румен Порожа-
нов за възстановяване 
на ритмичното плащане 
по проекти, имаме пълно 
единомислие с общините. 
Надяваме се проблемът, 
който досега стоеше с 
използването на фонд 
ФЛАГ и за който КСБ и 
НСОРБ излязоха с общо 
предложение, също да 
бъде решен“, заяви инж. 
Глосов. Той посочи, че 

към днешна дата задъл-
женията към строител-
ните фирми надхвърлят 
1 млрд. лв., но точната 
сума ще се изясни, след 
като започне фактури-
рането и подаването на 
искания за сертифицира-
не. Посочената сума се 
оформя на базата на не-
разплатените фактури-
рани разходи по проекти, 
финансирани по ОПОС, 
които са за около 304 
млн. лв., по ОПРР - за око-
ло 188 млн. лв., и по Про-
грамата за развитие на 
селските райони – около 
150 млн. лв.

Темата за предогова-
ряне на сроковете за из-
пълнение на проектите 
коментира и зам.-пред-
седателят на УС на КСБ 
Андрей Цеков. Той изрази 
позицията, че всеки един 
договор трябва да се раз-
глежда отделно, защото 
за някои от обектите 
редовно са постъпвали 
средства от резервите 
в бюджета на общините. 
За тези договори не може 
да се говори за удължава-
не на срока. „По-голямата 
част от проектите оба-
че са с разстроен график 
на изпълнение. Те няма 
да приключат по план, 
за което отговорност 
не носят нито общини-
те, нито строителите“, 
сподели Цеков. „В този 
смисъл ангажиментът на 
всички заинтересовани 
страни със съдействие-

то  на Управляващия ор-
ган и с мнението на АОП 
е договор по договор да 
бъдат решавани въпро-
сите по законосъобразен 
начин, като това трябва 
да е оправдано и от  глед-
на точка на ангажимен-
тите, които имаме към 
ЕС“, допълни зам.-предсе-
дателят на КСБ.

И з п .  ди р е к тор  н а 
НСОРБ Гинка Чавдарова 
посочи, че общините са 
започнали да получават 
средства от общо 166-
те млн. лв., които каби-
нетът „Орешарски“  при 
едно от последните си 
заседания реши да бъ-
дат предоставени за 
междинно издължаване 
на местните власти към 
изпълнителите на проек-
ти по ОПОС. Чавдарова 
обаче призова за повече 
прозрачност при разпла-
щането на средствата. 

„В тези 6 - 8 месе-
ца, в които бяха спрени 
програмите, в голяма 
степен се декапитализи-
рахме, използвахме своя 
наличен резерв и се от-
казахме от някои неща и 
ако не задвижим спешно 
процеса, някои от об-
щините ще преразгле-
дат темпа, с който ще 
участват в усвояване-
то на средствата от 
оперативните програми 
през следващия програ-
мен период“, коментира 
зам.-председателят на 
НСОРБ Красимир Мирев.

Емил Христов

Вицепремиерът и минис-
тър на регионалното развитие 
Екатерина Захариева предста-
ви четиримата си заместници 
в двете министерства, които 
са под неин контрол. Йордан-
ка Чобанова ще е зам.-минис-
търът, който ще отговаря за 
Оперативна програма „Регио-
нално развитие 2007 – 2013“. 
Преди да заеме поста си, тя 
е била съветник по европей-

ските въпроси на президента 
Росен Плевнелиев, както и екс-
перт на регионалното минис-
терство в българското пред-
ставителство в ЕК.

Ресор „Пътища“ ще бъде 
поет от инж. Ангел Петров. 
За сектор „Води“ ще отгова-
ря Радослав Русев, който ще 
се занимава с реформите във 
ВиК сектора. За кратко той е 
управлявал ВиК – Добрич, и е 
помогнал за стабилизирането 
на дружеството. 

Началник на кабинета на 

министъра ще е Петя Тянкова. 
Тя е била съветник на минис-
търа на регионалното разви-
тие и благоустройството, 
когато на този пост беше 
президентът Росен Плевнели-
ев. Георги Савов ще бъде един-
ственият зам.-министър на 
инвестиционното проектира-
не и ще работи за подобряване 
на бизнес средата. Неговата 
задача е заедно с браншовите 
организации да направи бърз 
преглед на подзаконовата нор-
мативна база. 
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Снимка Денис Бучел

Ренета Николова

Г-н Глосов, как премина срещата с вицепремиера 

Захариева, финансовия министър Порожанов и ми-

нистъра на околната среда Жекова? Удовлетворени 

ли са очакванията на строителите от проведените 

разговори? 

Първо бих искал да благодаря за бързата реакция на 
вицепремиера Захариева и на министрите от служебно-
то правителство - буквално броени дни след сформиране 
на кабината беше проведена тази толкова наложител-
на среща, и то в най-подходящия формат. Присъстваха 
финансовият министър Порожанов и министърът на  
околната среда, както и представителите на НСОРБ. 
Така че всички заинтересовани и потърпевши от про-
блема със спрените плащания по европрограмите бяхме 
на една маса. Коментирането на ситуацията показа 
пълното единомислие и желание на всички страни за 
решаване на проблема. Обединихме се около общата цел 
да се търсят всички възможни механизми за разплащане 
с бранша, всички резерви в бюджета за спасяване на 
строителния сезон и довършване на започнатите обек-
ти в срок, за да избегнем финансови корекции от страна 
на ЕК и да не допуснем страната ни да загуби средства. 

Новината е, че 188 млн. лв. ще бъдат преразпреде-
лени от бюджета за възстановяване на плащанията по 
проекти по ОПРР. По ОПОС, освен вече отпуснатите от 
предишния кабинет 166 млн. лв., ще се търсят и други 
възможности, защото тази сума е крайно недостатъч-
на, а евентуално размразяване на програмата може да 
се очаква чак след месец. Положението по ОП „Околна 
среда“ е най-тежко. Това са все обекти, които касаят 
пряко градовете и селата – водните цикли, пречиства-
телните станции. Когато човек пътува из България, 
вижда на колко места улиците стоят разкопани и почти 
не се работи, тъй като липсват средства. Създава се 
лош микроклимат за хората, живеещи там, но по-опас-
ното е, че възникват предпоставки за неизпълнение на 
проектите и неспазване на сроковете пред ЕС, което 
води след себе си и до санкции към държавата.

Успяхте ли да коментирате възможностите за 

отпускане на средства на фонд ФЛАГ за осигуряване 

на мостово финансиране на общините – една идея, 

която КСБ и НСОРБ предложиха още след срещата с 

кмета на Бургас Димитър Николов?

Да, тази идея беше коментирана. Фонд ФЛАГ е ва-
жен инструмент, който подпомага общините с безлих-
вено финансиране главно при изпълнение на обществени 
поръчки. Това е една опция за излизане от ситуацията. 

Какви още срещи престоят на ръководството на 

Камарата?

Очакваме среща с министъра на финансите Румен 
Порожанов, вероятно още следващата седмица. Днес 
той обърна внимание за коректното съставяне на про-
токолите за отчитане на извършените работи и за 
това, че не трябва да има разминаване с КСС, защото 
то води до връщане на документацията и забавяне на 
процеса на плащане. Другото, което министърът каза, 
е, че до 30 октомври трябва да се подадат исканията за 
изплащане на средствата по проектите за изминалия 
програмен период. След тази дата възстановяването на 
парите от ЕК няма да може да се осъществи. 

Инж. Светослав Глосов, 
председател на УС на КСБ:

Снимка Денис Бучел
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Екатерина Захариева, вицепремиер, министър на регионалното развитие 
и на инвестиционното проектиране:

Емил Христов
Ренета Николова

Г-жо Захариева, в рамките 

на служебното правителство 

получихте едни от най-отго-

ворните ресори. Каква е ва-

шата оценка за ситуацията в 

поверените ви сектори? Какви 

ще бъдат приоритетите ви?

Определено годината на 
нестабилност в политическо 
отношение и поредица недобри 
управленски решения доведоха 
до блокиране работата на ад-
министрацията. За съжаление 
не мога да кажа, че положение-
то е добро – нито в сферата 
на икономиката и енергетика-
та, нито в строителството. 
Енергийният сектор спешно се 
нуждае от стабилизиране. Ана-
лизите показват, че финансо-
вият дефицит в системата се 
е увеличил неколкократно – от 
около 1 млрд. лв. преди година до 
3 млрд. лв. сега. Вярно е, че слу-
жебното правителство не раз-
полага със законодателна иници-
атива, но това не означава, че 
ще стоим със скръстени ръце. 

Предприемаме спешни мер-
ки, за да стабилизираме систе-
мата и да поставим работата 
на регулатора на принципна ос-
нова. Крайно време е ДКЕВР да 
започне да работи независимо, 
ефективно и надпартийно. Съ-
щата цел – ефективност и ико-
номическа обоснованост, сме си 
поставили и със създаването на 
енергиен борд. Така проблемите 
на сектора трябва да се реша-
ват от международни независи-
ми експерти и представители на 
всички заинтересовани страни 
у нас, които имат капацитет за 
анализ и експертиза. Но сигурно 
за вашите читатели строител-
ният сектор е по-любопитен…

Така е. КСБ през последните 

месеци сигнализира институ-

циите за критичното положе-

ние по отношение на разпла-

щането към строителните 

фирми. Сключени са договори 

за над 2 млрд. лв., а спешно не-

обходими са поне 1 млрд. лв. 

Какви са възможностите пред 

служебното правителство за 

подкрепа на бранша, след като 

актуализацията на бюджета не 

бе приета от 42-ото народно 

събрание?

На първо място бих искала 
да подчертая, че ситуацията с 
неразплащането към строител-
ните фирми е много повече от 
финансов проблем. Без да омало-
важавам финансовите задълже-
ния, ще кажа, че това руши до-
верието на бизнеса и изобщо на 
обществото в институциите и 
държавата. Затова усилията в 
тази посока са важни, те трябва 
да върнат доверието на бизнеса 
и да стабилизират икономиче-
ската среда. Държавата тряб-
ва да бъде сигурен, предвидим 
и най-вече коректен партньор. 
Осигуряването на средства от 
националния бюджет за покри-

ване на стартираните проекти 
по оперативните програми беше 
първата важна стъпка в тази 
посока. Искам да подчертая, че 
тя беше направена по-малко от 
седмица, откакто работи на-
шето правителство, и да бла-
годаря за изключително ползот-
ворното сътрудничество както 
с Камарата на строителите в 
България, така и с Национал-
ното сдружение на общините. 
Перфектният ни диалог с тях и 
помежду ни в правителството 
осигури възможността вече да 
се разплащаме и да ускорим реа-
лизацията на проектите. 

Тук говоря както за големи 
инфраструктурни обекти, като 
лот 4 на магистрала „Струма” и 
лот 1 и 2 на „Марица”, така и за 
всяка община и град, чиито жи-
тели са подложени на ежедневен 
тормоз заради разкопани улици 
и незавършени ремонти. Ще на-
правя всичко по силите си, за да 
ускоря максимално завършване-
то им. 

Особено важно е да се по-
грижим и за друг голям проект 
– т.нар. Северна скоростна тан-
гента, чрез който се опитахме 
да спасим 300 млн. лв. по ОПРР 

миналата година, когато бях 
министър на регионалното раз-
витие в предишното служебно 
правителство. За да не загубим 
средства, прехвърлихме проек-
та от ОП „Транспорт“ към ОПРР. 
Убедихме Брюксел това да се 
случи, но една година по-късно 
напредъкът е нулев. Притеснена 
съм от факта, че все още те-
кат обжалвания на процедурите, 
а ако обектът не бъде завършен 
през 2015 г., рискуваме да загу-
бим парите за него. 

Ако се върнем на проблема с 

разплащанията, сред предложе-

нията на КСБ е възможността 

да се използва фонд ФЛАГ, на 

който да бъдат предоставени 

средства за безлихвено креди-

тиране на общините и по този 

начин за спасяване на големи-

те инфраструктурни проекти. 

Какво е вашето мнение?

Фонд ФЛАГ е добър финансов 
инструмент за предоставяне 
на нисколихвени кредити в под-
крепа на органите на местното 
самоуправление при осъщест-
вяване на европроекти. Затова 
е важно да намерим начин да 
възстановим работата му, след 

като преди няколко месеца той 
прекрати финансирането по 
всички кредитни линии заради 
спрените от ЕК и държавния 
бюджет средства.

На какъв етап е реализаци-

ята на програмата за енергий-

но обновяване на жилищните 

сгради? Разбрахме, че в КТБ 

има блокирани средства по 

нея. Това създава ли проблем? 

При санирането на жилищ-
ните сгради разбирам, че са 
забавени процедурите по избор 
на изпълнител на строителни-
те работи и надзор. Дала съм 
максимално кратки срокове те 
да бъдат завършени. Казусът с 
КТБ допълнително усложнява си-
туацията предвид факта, че в 
банката са блокирани 13 млн. лв. 
по програмата за жилищно об-
новяване. Що се отнася до до-
верителните сметки на дома-
кинствата, всички те са под 
гарантирания по закон размер 
на депозитите и няма да бъдат 
изгубени. От тази гледна точ-
ка гражданите трябва да бъдат 
спокойни. По отношение на 13-
те милиона, за които споменах, 
искам да подчертая, че активно 

търсим възможности за осигу-
ряване на средствата от други 
източници. Водя разговори и с 
други търговски банки, които 
имат интерес да осигурят нис-
колихвени кредити за собстве-
ниците на сгради. Възможности 
се търсят и в резерви от дър-
жавния бюджет.

Освен МРР получихте и но-

вото МИП, каква е визията ви 

за бъдещето на двете минис-

терства?

Моята позиция е ясна – спо-
ред мен беше грешка разделя-
нето на Министерството на 
регионалното развитие и благо-
устройството на две отделни 
ведомства. Министерството 
функционираше добре в предиш-
ния си вариант, докато сега 
някои от дейностите се припо-
криват, което е излишна загуба 
на време и публични средства. 
Но тъй като служебният каби-
нет не може да прави промени в 
структурата, аз имам замест-
ник, чийто ресор е инвестицион-
ното проектиране.

Вие имате опит във вза-

имодействието с КСБ като 

министър в предишното слу-

жебно правителство и преди 

това като зам.-министър на 

регионалното развитие. Как 

оценявате сътрудничеството 

с браншовата организация, ще 

разчитате ли на експертната 

помощ на Камарата и сега?

Разчитам изключително на 
сътрудничеството и експерти-
зата на КСБ. Вярвам, че успеш-
ната работа на министерство-
то зависи и от партньорството 
ни с браншовите организации 
като съветник и коректив. За-
това планирам да активизирам 
диалога помежду ни, като въз-
становя Обществения съвет 
към министерството.

Постигането на коя цел си 

поставяте на първо място в 

рамките на мандата на служеб-

ното правителство?

Трудно ми е да определя първо 
място, когато има няколко сфери, 
в които трябва да се предприе-
мат спешни мерки. Главната цел 
на служебното правителство е 
организацията и провеждането 
на честни парламентарни избо-
ри, но това съвсем не означава, 
че работата във всички остана-
ли сфери трябва да спре. Важни 
са усилията за стабилизиране 
на енергийния сектор. Важно 
е да предотвратим загубата 
на средства по оперативните 
програми, както и да осигурим 
напредък на преговорите за 
следващия програмен период. 
Едновременно с това е важно 
да възстановим доверието в 
институциите. И също толкова 
важно е облекчаването на биз-
нес средата, доколкото е въз-
можно при липса на парламент 
и законодателна инициатива от 
служебното правителство. Така 
че не бих могла  да откроя само 
една цел. 

Екатерина Захариевa e родена на 8 август 1975 г. 

Завършила е Езиковата гимназия „Бертолт Брехт”, 

Пазарджик, с изучаване на немски език. Магистър 

по право от Пловдивския университет „Паисий 

Хилендарски“. 

От 2001 г. до 2003 г. е адвокат. През 2003 г. 

е назначена за юрисконсулт, а от 2007 г. е 

директор на Дирекция „Правно-нормативно и 

административно обслужване“ в Министерството 

на околната среда и водите. От август 2009 г. е 

заместник-министър на регионалното развитие и 

благоустройството с ресори „Законодателство”, 

„Устройство на територията и проекти”, 

„Държавна собственост”, „Жилищна политика”, 

„Концесии”, ГРАО, „Регионално развитие”, 

„Търговски дружества и държавни предприятия”. 

На 23 януари 2012 г. е назначена за главен секретар 

на президента. От 13 март до 29 май 2013 г. е 

заместник министър-председател и министър 

на регионалното развитие и благоустройството 

в служебното правителство, назначено от 

президента Росен Плевнелиев. След това е 

началник на кабинета на държавния глава. 

От 6 август 2014 г. е вицепремиер, министър на 

регионалното развитие и на инвестиционното 

проектиране в служебния кабинет на премиера 

Георги Близнашки. 

Владее английски и немски език.

С
ни

м
ка
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ен
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уч
ел

Осигурихме средства от бюджета, за да ускорим 
работата по спрените оперативни програми и да 
минимизираме риска от загуба на средства 
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Мартин Славчев

Бургаските строители из-
пълниха поетия ангажимент 
и възстановиха щетите в ма-
настира „Св. Богородица”, по-
страдал вследствие на навод-
ненията. На свое заседание 
Областният съвет на ОП на 
КСБ – Бургас, взе решение всич-
ки фирми от района, които жела-
ят да помогнат, да се включат 
със средства, работа и матери-
али. Специална комисия конста-
тира какво е необходимо да бъде 
извършено.

„Искам да изкажа своята 
благодарност към фирмите, 
които се отзоваха и помогнаха 
на пострадалия от бедствието 
манастир. Основните компании, 
които се включиха във възста-
новяването на щетите, бяха 
„СМК-Монтажи”, „Андела”, „Сре-
ги”, „Билдникс” и КЗУ. Разбира се, 
има и други фирми, които също 
помогнаха. Координационен щаб 
с ръководител инж. Недялко 
Недялков съгласуваше общите 
действия”, коментира инж. Ни-

колай Николов – председател на 
ОП на КСБ, Бургас, за в. „Стро-
ител“. „Хората от манастира 
бяха изключително благодарни 
за помощта, която им оказахме. 
Според тях през последните 
години никой не е правил нещо 
подобно за светата обител”, 
допълни той. 

Изпълнени са следните СМР: 

1. Направа на подпорна стена – 6 м; 
2. Направа на крила на водосток – 8 м; 
3. Корекция дъното на дере – 40 м; 
4. Доставка и монтаж на бетонно корито за покрит канал – 4 м; 
5. Направа дъно с бетонни панели на корито дере – 40 м2; 
6. Възстановяване метална ограда – 5 м; 
7. Възстановяване бетонна настилка – 60 м2; 
8. Отводняване външна чешма - 1 бр.; 
9. Полагане на градински бордюри – 20 м; 
10. Доставка и монтаж на оборудвана кухня с ел. уреди – 1 бр. 

Общата стойност на извършените работи възлиза на 20 000 лв.

Снимки ОП на КСБ – Бургас

Мариана Иванова, 
ОП на КСБ – Видин

Регионален клуб на строите-
лите ветерани беше учреден във 
Видин. Събитието се състоя в 
залата на Областното пред-
ставителство на КСБ. Почетни 
гости бяха инж. Виктор Шарков 
– първи зам.-председател на На-
ционалния клуб на строители-
те ветерани (НКСВ), инж. Иван 
Стоянов – зам.-председател на 
НКСВ, акад. Ячко Иванов – член 
на УС на НКСВ, и Надежда Петро-
ва. Домакин на тържеството бе 
Валентин Кръстев – председа-
тел на ОП на КСБ, Видин.

Местните строители про-
явиха голям ентусиазъм към 
събитието и на учредяването 
присъстваха 29 ветерани – ин-
женери, работили в областта 
на проектирането и изгражда-
нето на сгради и съоръжения, 
техници, бригадири, работни-
ци. Всички те през годините 
са дали своя безценен принос 
за създаването на днешния об-
лик на Видин с изграждането на 
множество жилища, промишлени 
предприятия, инфраструктурни 
и туристически обекти. 

В своето приветствие към 
видинските ветерани инж. Шар-
ков изказа задоволството си от 
гостуването в града и създава-
нето на клуб, в който строите-
лите независимо от възраст та 

си да споделят своя опит и же-
лание да продължават да рабо-
тят за бъдещето на дунавския 
град. Бяха разяснени уставът 
на НКСВ, целите и задачите на 
звеното.

За председател на клуба във 
Видин бе избран инж. Йордан 
Бързашки – дългогодишен про-
ектант и строител в областта 
на водоснабдяването и канализа-
цията. Инж. Стефан Чорбанов – 
изключително уважаван и ценен 
инженер конструктор, стана 
зам.-председател, а инж. Димка 
Скорчева, инж. Йордан Монов и 
Малин Райков – бригадир в об-
ластта на високото строител-
ство, са новите членове на Упра-
вителния съвет.

Събранието протече изклю-
чително позитивно и участни-
ците в него изразиха своето же-
лание и в бъдеще да помагат със 
своята работа и знания на стро-

ителите от областта, а също 
така да се включват в общест-
вени събития и да инициират 
срещи и разговори с общинско-
то и областното ръководство, 
да дискутират проблемите на 
младите хора, които масово на-
пускат града поради липсата на 
перспектива. Предложено бе и 
да се търсят възможности за 
обновяване и реставриране на 
сградите в централната част 
на Видин, строени през 20-те го-
дини на миналия век и обявени за 
паметници на културата.

Инж. Бързашки поздрави при-
състващите с доброто начало 
и пожела на всички да са здрави 
и да запазят в себе си надежда-
та и искрицата, предадени им 
от Кольо Фичето. Той призова 
ветераните да бъдат активни 
в своята дейност и в това да 
предават опита и уменията си 
на по-младите.

Председател е инж. Йордан Бързашки

Инж. Николай Николов – председател на Областното представителство, 
изказа благодарност към фирмите, които се отзоваха и помогнаха

На свое заседание в края на юни ОС на 

ОП – Бургас, взе решение да помогне за 

възстановяването на манастира. Само 

месец след това бургаските строители 

отчитат, че благородното дело е 

реализирано успешно

П О К А Н А
Уважаеми колеги,

Управителният съвет на Камарата на строителите в България
Областното представителство – Пловдив
кани всички свои членове да присъстват на

ОБЩО ГОДИШНО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ
което ще се проведе на

28 август 2014 г., четвъртък, от 16.00 ч.
в Административния център на пловдивските строители,

бул. „Марица” №154, секция А1,ет. 3

при следния дневен ред:

1. Приемане на доклада за дейността на КСБ, ОП – Пловдив, 
от 1.09.2013 г. до 31.07.2014 г.

2. Приемане на отчета за приходите и разходите на КСБ, 
ОП – Пловдив, от 1.01.2014 г. до 30.07.2014 г.

3. Приемане на доклад на КС на КСБ, ОП – Пловдив, от на-
правената проверка за изразходваните средства от 1.01.2014 г. 
до 30.07.2014 г.

4. Приемане решение за освобождаване от отговорност 
Областния съвет на ОП – Пловдив, за периода от 26.09.2013 г. 
до 28.08.2014 г.

5. Приемане на програма за работа на КСБ, ОП – Пловдив, 
за 2015 г.

6. Приемане на план-сметка на ОП – Пловдив, за 2015 г.
7. Други.

Забележка:
1. Регистрацията на присъстващите членове ще започне от 15.00 ч.
2. Ако управителят на фирмата не може да присъства лично, може да 

упълномощи лице, което да го представлява. 

Моля да потвърдите присъствието си до 26.08.2014 г. 
на тел./факс 032 625 135, GSM 0878 971 092 

или на e-mail plovdiv_office@ksb.bg

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ

НА ОП НА КСБ – ПЛОВДИВ

ОБЛАСТНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО - ПЛОВДИВ
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Оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013“

Общата стойност на  про -
екта с включен ДДС възлиза на 
54 544 237,52 лв. (в т.ч. строител-
но-монтажни дейности, строителен 
надзор, авторски надзор, организация 
и управление, публичност и одит на 
проекта). От тях 50 398 875,47 лв. 
(92,40%) са осигурени от ОП „Околна 
среда 2007 - 2013 г.” в съотношение 
80% от Кохезионния фонд и 20% от 
държавния бюджет, а 4 145 362,05 
лева (7,60%) - от бюджета на община 
Монтана. 

В рамките на проекта се предвиж-
да реконструкция на 34,47 км канализа-
ционна, 15,60 км водоснабдителна мре-
жа, както и изграждане на нови 7,88 км 
канализационна мрежа и модернизация 
на пречиствателна станция за отпад-
ни води (посредством изграждане на 
комплексна инсталация за дефосфа-
тизация) за обслужване на 39 841 броя 
реални жители (59 498 EЖ).

Строително-монтажните работи 
за ВиК мрежата на Монтана се изпъл-
няват в рамките на Договорно спора-
зумение № 4/22.05.2013 г. с предмет 
„Разширение и рехабилитация на кана-
лизационната и водоснабдителната 
мрежи на град Монтана, Обособена 
позиция № 1 Разширение и рехабилита-
ция на канализационната и водоснаб-
дителната мрежи на град Монтана“. 

Към настоящия момент постигна-
тият напредък в процеса по доизграж-
дане, реконструкция и рехабилитация 
на ВиК мрежата на град Монтана е 
следният:

Подобект: Доизграждане и реха-

билитация на канализационни колек-

тори на територията на кв. „Пъс-

трина” и кв. „Изгрев“

Изцяло е изпълнен Главен клон II, 
както и 9 второстепенни канализа-
ционни профила. Частично е изпълнен 
Главен клон I.

Общата дължина на изградената 
канализационна мрежа за подобекта 
е приблизително 3,8 км, което пред-
ставлява 78% от предвидената за 
изпълнение канализация.

Подобект: Рехабилитация на ка-

нализационни колектори в централ-

ната част на града с диаметър > 

ф600

Частично е изпълнен Главен клон I.
Общата дължина на изградената 

канализационна мрежа за подобекта е 
приблизително 0,4 км, което предста-
влява 13% от предвидената за изпъл-
нение канализация.

Подобект: Подмяна на главни 

канализационни клонове и тръби по 

клонове с диаметри > 400 и < 600 в 

централната част на града

Изпълнени са изцяло 3 главни кана-
лизационни клона и 12 второстепенни 
канализационни профила. Частично 
са изпълнени 4 главни канализационни 
клона и 4 второстепенни канализа-
ционни профила.

Общата дължина на изградената 
канализационна мрежа за подобекта 
е приблизително 8,3 км, което пред-
ставлява 68% от предвидената за 
изпълнение канализация.

Подобект: Подмяна на вътрешна 

канализационна мрежа в централна-

та част на града

Изпълнени са изцяло 62 канализа-
ционни профила.

Общата дължина на изградената 
канализационна мрежа за подобекта 
е приблизително 6,8 км, което пред-
ставлява 60% от предвидената за 
изпълнение канализация.

Подобект: Изграждане на нови 

канализационни колектори и съоръ-

жения в кв. „Мала Кутловица”

Изпълнени са изцяло 19 канализа-
ционни профила. Изпълнени са частич-
но Главен клон I и два второстепенни 

канализационни профила. Изградени са 
1592 м от предвиденото за изпълнение 
укрепващо съоръжение. Изградени са 
5 бр. преминавания под дере на река.

Общата дължина на изградената 
канализационна мрежа за подобекта 
е приблизително 3,7 км, което пред-
ставлява 90% от предвидената за 
изпълнение канализация.

Подобект: Доизграждане и под-

мяна на  канализационни колектори 

и съоръжения в кв. „Индустриален” 
Изпълнена е частично подмяна на 

главен канализационен клон.
Общата дължина на изградената 

канализационна мрежа за подобекта 
е приблизително 40 м, което предста-
влява 2% от предвидената за изпълне-
ние канализация.

Подобект: Доизграждане и под-

мяна на съществуващи канализа-

ционни колектори в кв. „Младост”

Изпълнени са изцяло 7 канализа-
ционни колектора, а 2 канализационни 
клона са изпълнени частично.

Общата дължина на изградената 
канализационна мрежа за подобекта 
е 2,4 км, което представлява 67% от 
предвидената за изпълнение канали-
зация.

Подобект: Подмяна на водопро-

водни клонове по трасета на главни 

и нови колектори и канализационни 

клонове

Изпълнени са изцяло 59 водопро-
водни клона и съответните сградни 
водопроводни отклонения. Изпълнени 
са 69 броя улични оттоци.

Общата дължина на изградената 
водопроводна мрежа за подобекта е 7 
км, което представлява 45% от пред-
видения за изпълнение водопровод.

Осъществено е възстановяване 
на асфалтовите настилки по следни-
те улици: бул. „Парта“, бул. „Ал. Стам-
болийски“, ул. „Извора“, ул. „Л. Караве-

лов“, ул. „Граф Игнатиев“, ул. „Васил 
Левски“, ул. „Камен Цанов“, ул. „Славян-
ска“, ул. „Антим I“, ул. „Юлиус Ирасек“, 
ул. „Цар. Борис III“, ул. „Св. Климент 
Охридски“, ул. „Хаджи Димитър“, ул. 
„Трети март“, ул. „Драган Цанков“, бул. 
„Монтана“, ул. „22-ри септември“, ул. 
„“Сирма Войвода“.

Общият напредък при изпълнение 

на строително-монтажните рабо-

ти по доизграждане, реконструкция 

и рехабилитация на ВиК мрежата на 

град Монтана е приблизително 52%.

Финансовият напредък при из-

пълнението на строително-мон-

тажните дейности за ВиК мрежата 

съгласно реалната финансова стой-

ност на изпълнението по сертифи-

цирани разходи представлява 43% 

от стойността на СМР.

Във връзка с другата основна дей-
ност в рамките на проекта, а именно 
изграждане на комплексна инстала-
ция за дефосфатизация на отпадните 
води от ПСОВ – Монтана, е проведе-
на открита процедура за възлагане на 
обществена поръчка и на 21.07.2014 г. 
е сключен договор с избрания изпъл-
нител. Реалното стартиране на ин-
женеринговите дейности се очаква в 
началото на август 2014 г.

От началото на март 2014 г., 
или за последните 5 месеца, община 
Монтана е депозирала пред Управля-
ващия орган (УО) на ОП „Околна среда 
2007 - 2013 г.“ (ОПОС) общо 4 иска-
ния за средства по проекта на обща 
стойност около 7,5 млн. лева, които 
не са възстановени следствие на 
преустановените плащания по про-
грамата. Респективно към момента 
са блокирани оборотни средства за 
извършване на разплащания по про-
екта в общ размер на около 7,5 млн. 
лева. Същевременно в рамките на до-
говора за изпълнение на СМР на ВиК 

мрежата са налице реализирани обеми 
на обща стойност около 5,5 млн. лева, 
които не са разплатени, предвид фак-
та, че от страна на УО на ОПОС не 
се възстановяват средства, спрени 
са кредитите от ФЛАГ, а общината 
към настоящия момент не разполага 
с друга възможност за осигуряване на 
оборотен ресурс. С оглед на горното, 
община Монтана, въпреки стриктно-
то съблюдаване на разпоредбите на 
договора за безвъзмездна финансова 
помощ и договорите с изпълнители 
в рамките на проекта, има сериозни 
опасения относно последващото об-
служване на плащания към изпълни-
тели.

Във връзка с текущите проблеми 
в изпълнението на ОП „Околна среда 
2007 - 2013 г.“, община Монтана както 
самостоятелно, така и като част от 
Националното сдружение на общини-
те в Република България е предприела 
всички възможни действия пред Ми-
нистерството на околната среда и 
водите с оглед своевременното въз-
становяване на плащанията по опе-
ративната програма.

Горепосоченото е от изключител-
но значение с оглед успешното при-
ключване на изпълнението на този 
мащабен инфраструктурен проект. 
Посредством неговата реализация 
ще се постигне подобряване на съ-
ществуващата система за управле-
ние на питейните и отпадните води 
на територията на град Монтана, 
посредством повишаване на качест-
вото на услугите във ВиК сектора на 
територията на града и ограничаване 
на отрицателното въздействие на за-
устваните отпадни води, в съответ-
ствие с приоритетите и целите на 
Европейския съюз и в контекста на 
Приоритетна ос 1 на ОП „Околна сре-
да 2007 - 2013 г.”.

Решения за 
     по-добър животЕвропейски съюз

Кохезионен фонд

Страницата подготви 
Емил Христов

В Национална компания „Железо-
пътна инфраструктура“ (НКЖИ) бяха 
отворени подадените оферти за учас-
тие в обществена поръчка с предмет 
„Избор на изпълнител за изготвяне на 
ПУП и технически проект за строи-
телство на нови гарови здания, спир-
ки и сгради в обхвата на проектите 
„Модернизация на жп линията София – 
Драгоман – част от Трансевропейска-
та транспортна мрежа” и „Развитие 
на железопътен възел София“. Фир-
мите, подали документи за участие, 
са „Фрибул“ ООД, ДЗЗД „Консорциум 
Проконцепт“, ДЗЗД „Инфраструктур-
но проектиране”, обединение „Бета 
– Екса“, консорциум ППМ – АРХ и „Ва-
мос“ ООД. 

Проектът се осъществява със 
съфинансиране от Европейския фонд 
за регионално развитие чрез Опе-
ративна програма „Транспорт 2007 
– 2013”. Прогнозната стойност е 
196 хил. лв. 

Обществената поръчка е част 
от проекта „Инструмент за под-
готовка на железопътни проекти 
по Трансевропейската транспортна 
мрежа“, който включва подготовка на 
следните обекти: „Модернизация на жп 
линията София – Драгоман”, „Модерни-
зация на жп линията София – Перник 
– Радомир”, „Развитие на жп възел Бур-
гас” и „Развитие на жп възел София”. 
Изпълнението на тези обекти ще по-
добри обслужването на населението, 
вътрешния и международния товарен 
трафик, ще осигури оперативна съв-
местимост на инфраструктурата, 

оборудването, системите за упра-
вление, експлоатация и безопасност, 
както и свързаност с европейските 
жп мрежи чрез прилагането на унифи-
цирани стандарти.

Основни цели, които ще бъдат ре-
ализирани с настоящата поръчка, са 
постигане на проектна готовност за 
строителство на нови гарови здания, 
спирки и сгради, включени в обхвата на 
обектите, като се извършат всички 
необходими проучвания, изготвят се 
технически проекти и технически спе-
цификации и приложения за реализация.

Девет са отворените оферти 
в обществената поръчка за оп-
ределяне на строителен надзор 
при рехабилитацията на 20 км 
от път III-804 Поповица – Асе-
новград, съобщиха от Агенция 
„Пътна инфраструктура”. Проек-
тът е лот 15А от програма „Тран-
зитни пътища V”. Допуснати до 
следващия етап са „Т7 Консулт” 
ЕООД, „Екоинженеринг” ЕООД, 

„Стройконсулт” ДЗЗД, в което 
участват „Пловдивинвест” АД и 
„Стройнорм” ООД , „Пътинвес-
тинженеринг” АД, ДЗЗД „Асенов-
град”, в което участват „Консулт 
инженерингс” ЕООД и „Рафаилов 
консулт” ЕООД, „Трансконсулт БГ” 
ООД, „Рутекс” ООД, Обединение 
„ТРИ ЕС – Строл” и „Пътконсулт 
2000” ЕООД. По проекта ще бъ-
дат рехабилитирани 20,442 км от 

третокласния път. Предвидено 
е изграждането на изцяло ново 
мостово съоръжение. На обекта 
ще се положи нова хоризонтална 
маркировка и вертикална сигна-
лизация. С рехабилитацията на 
отсечката ще се възстановят 
нормалните експлоатационни 
качества на пътя, ще се повиши 
безопасността и удобството при 
пътуване.

Финансирането е по Оперативна 
програма „Транспорт 2007 – 2013”

С нова акрилна боя 
„пластик” ще бъде на-
несена маркировката 
на уличната мрежа в 
Русе. До 15 септември 
ще бъдат подновени пе-
шеходните пътеки пред 
училища и детски гради-
ни. Зам.-кметът по кому-
нални дейности Свилен Иванов обясни, че боята тип 
„пластик“ е по-устойчива и се износва доста по-бавно. 
Трайността й е поне 3 – 4 години при натоварени пътни 
артерии. „За първи път такава боя в Русе бе положена 
на кръговото кръстовище миналото лято. Въпреки го-
лемия трафик маркировката още не се е компромети-
рала“, добави Свилен Иванов. Досега на работещите в 
ОП „Комунални дейности“ се е налагало да подновяват 
пешеходните пътеки по два пъти в годината, тъй като 
старата боя е избледнявала. Новият подход ще спести 
време и пари. Боята „пластик” е по-подходяща заради 
специфичния климат на Русе – много студени зими и 
твърде горещи летни периоди. До началото на новата 
учебна година приоритетно по този начин ще бъдат 
направени пешеходните пътеки пред учебните заведе-
ния и детските градини. Амбицията на община Русе е 
поетапно всички маркировки в града оттук нататък да 
се правят с новия тип боя.



10 СТРОИТЕЛ ТЕМА петък, 15 август 2014

Свилена Гражданска 

„Споразумението за 
партньорство с ЕС за 
програмния период 2014 - 
2020 г. ще осигури близо 
16 млрд. евро за подкрепа 
на българската икономика 
– за градовете и селата, 
земеделието, младежите, 
безработните, образова-
нието и природата. Това е 
силен сигнал за ангажимен-
та на ЕС към страната ни. 
То е ясен план за инвести-
ции и реформи, които ще 
допринесат за устойчив 
икономически растеж с цел 
да се повиши качеството 
на живот у нас. Средства-
та обаче ще бъдат усвоя-
вани само срещу реформи 
в ключови сектори“, заяви 
по време на представяне-
то в Министерския съвет 
на одобреното Споразу-
мение за партньорство 
служебният вицепремиер 
по управление на средства 
от ЕС Илияна Цанова. „Про-
цесът на подготовка на 
стратегическия документ 
стартира при министъра 
по управление на европей-
ските средства Томислав 
Дончев от правителство-
то „Борисов“, бе продъл-
жен при служебното на 
Райков и бе завършен при 
кабинета „Орешарски“. Но 
зад всички беше екипът 
на Министерския съвет, 

ангажиран с програмира-
не на средствата от Ев-
ропейския съюз, ръководен 
от Добринка Кръстева. 
Съществен принос за из-
работването на докумен-
та имат и социално-ико-
номическите партньори, 
местните власти и непра-
вителствените организа-
ции“, подчерта Цанова.  По 
думите й изпълнението на 
споразумението ще очер-
тае хоризонта на една 
различна и по-добра за 
своите граждани Бълга-
рия. „Ползите за страната 
ни ще са големи. На година 

очакваме по 1,4 млрд. евро, 
докато членският ни внос 
е 900 млн. лв.“, обясни ви-
цепремиерът. В края на ме-
сеца документът ще бъде 
подписан на официална це-
ремония.

16 млрд. евро за...

Средствата от ЕС ще 
дойдат по четири страте-
гически приоритета. Пър-
вият е образование, зае-
тост, социално включване 
и здравеопазване за приоб-
щаващ растеж. Вторият 
се отнася до научни из-

следвания, иновации и ин-
вестиции. Третият е свър-
заност и зелена икономика 
за икономически растеж. 
Последният стратегиче-
ски приоритет е доброто 
управление и достъпът до 
качествени администра-
тивни услуги.

По седемте оператив-
ни програми България ще 
получи 7,6 млрд. евро. 

✓По ОП „Транспорт и 
транспортна инфраструк-
тура” има около 1,604 млрд. 
евро. По нея ще се насърча-
ва строителството на жп 
трасета като алтернати-
ва на магистралите, за да 
се намалят вредните еми-
сии от изгорелите газове 
на колите. Разширението 
на метрото също ще се 
финансира, като целта е 
намаляване на градския 
трафик и замърсяването 
на въздуха. 

✓Около 1,505 млрд. евро 
са заложени по ОП „Околна 
среда" те ще са за изграж-
дане на водопроводи, които 
намаляват под 2% загуби-
те, както и за канализация, 
която да не позволява за-
мърсяването на водоеми-
те. Програмата цели и уве-
личаване на количествата 
преработени отпадъци до 
над 70% от общия обем 
боклук.  

✓1,312 млрд. евро са па-
рите по ОП „Региони в рас-

теж". Те ще се усвояват за 
енергийна ефективност за 
жилищни сгради, болници, 
училища и детски гради-
ни, за благоустрояване на 
градската среда, опазване 
и развитие на културно-ис-
торическите паметници, 
за ремонтиране на пътища 
I, II и III клас. 

✓За ОП „Иновации и 
конкурентоспособност“ 
са осигурени 1,182 млрд. 
евро, за ОП „Наука и обра-
зование за интелигентен 
растеж“ – 596 млн. евро, 
за ОП „Развитие на човеш-
ките ресурси“ – 938 млн. 
евро, и за ОП „Добро упра-
вление“ – 285 млн. евро. По 
Програмата за развитие 
на селските райони (ПРСР) 
– 2,339 млрд. евро, ще се 
подпомагат земеделските 
стопанства и опазването 
на околната среда, ще се 
правят вложения в публич-
ната инфраструктура. 

✓Парите по Програма-
та за морско дело и рибар-
ство са 88 млн. евро. Сред-
ствата по 9-те програми 
са общо 9,849 млрд. евро. 
Националното съфинанси-
ране на проектите е около 
15%. 

Ако към тези пари се 
допълнят и директните 
плащания в размер на 5,3 
млрд. евро, Фондът за ев-
ропейско подпомагане на 
най-нуждаещите се лица – 
104 млн. евро, Европейско-
то териториално сътруд-

ничество – 165 млн. евро, и 
Механизмът за свързване 
на Европа – 406 млн. евро, 
се получават общо 15,8 
млрд. евро. 

„При взаимодействие 
на отделните програми 
ние ще постигнем макси-
мален ефект“, заяви Ца-
нова и посочи за пример 
сектор „Здравеопазване“, 
където за модернизация на 
инфраструктурата могат 
да се осигурят средства 
от ОП „Региони в растеж“. 
Оттам ще се финансира 
и високотехнологично-
то оборудване, което ще 
ползват болниците, както 
и Спешната помощ. От 
ОП „Развитие на човеш-
ките ресурси“ лекарите 
и медицинският персо-
нал ще могат да получат 
допълнителни средства 
за квалификация. По Про-
грама „Добро управление“ 
ще се финансират така 
необходимото електрон-
но здравеопазване, елек-
тронна здравна карта, а 
ОП „Наука и образование 
за интелигентен растеж“ 
ще е насочена към студен-
тите, които се подготвят 
да поемат щафетата в 
медицинския сектор. Има 
и допълване на програмите 
по отношение на потен-
циалните бенефициенти. 
Например студенти и док-
торанти могат да ползват 
средства от ОП „Наука и 
образование за интели-
гентен растеж“ за сти-
пендии, студентски прак-
тики, участие в научни 
проекти и разработки. От 
ОП „Развитие на човешки-
те ресурси“ те ще си оси-
гурят пари за техническа 
помощ за разработване на 
проекти, както и за реали-
зацията им. Тук попадат и 
средствата за младежка 
безработица. От Опера-
тивна програма „Иновации 
и конкурентоспособност“ 
ще се ползват средства за 
стартиращи компании. 

През октомври одобряват 

програмите 

През периода май - юни 
всички програми са изпра-

Страната ни ще разполага на 100% със средствата,         

Служебният вицепремиер по усвояването на средства от ЕС Илияна Цанова представи 

основните параметри на споразумението за партньорство
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тени в Брюксел, с изклю-
чение на тази за морско 
дело и рибарство, която 
ще бъде депозирана през 
септември. „Получихме 
вече коментари по някои 
от документите. От тук 
нататък започваме ра-
бота с ЕК и с ресорните 
министерства, за да пре-
махнем забележките. По 
план очаквам през втора-
та половина на септември 
да проведем консултации с 
Брюксел да финализираме 
оперативните програми. 
Ще направим всичко въз-
можно, за да постигнем 
тази цел. Надявам се да 
успеем“, обясни Цанова. 

„Очаквам до началото 
на следващата година да 
бъдат определени упра-
вляващите и сертифици-
ращи органи, за да стане 
възможно разплащането 
на средствата. Между-
временно могат да стар-
тират процедури там, 
където има добра подго-
товка – например за из-
граждането на метрото 
в София. Това е възможно 
с бюджетни средства, 
които в последствие да 
се възстановяват от ЕС“, 
допълни вицепремиерът по 
еврофондовете.

Ако се възприеме този 
подход, може да се заложат 
средства в държавния бю-
джет за 2015 г. Ресорните 
ведомства сами ще могат 
да преценят кои предложе-
ния са готови и изпълне-
нието им може да започне 
веднага. „Ние сега само ще 
посъветваме това да ста-
не, но редовно правител-
ство може да осъществи 
идеята за финансиране“, 
добави Цанова. 

На фона на намалява-
щите чуждестранни вло-
жения тя препоръча да се 
правят качествени про-
екти, защото към днешна 
дата 70% от инвестиции-
те в общините се дължат 
на европейските сред-
ства.

Реалният ефект до 2020 г., 

ако усвоим средствата 

„Ако парите се усвоя-
ват интензивно и качест-
вено, се очаква брутният 
вътрешен продукт (БВП) 
към 2020 г. да нарасне с 
8,7%, а номиналната сред-
на заплата да се увеличи с 
37,2%“, прогнозира Цанова. 
По макроикономическия мо-
дел „Сибила“ разчетите са 
за ръст от 43,1% на част-
ните инвестиции, с 32% - 
при публичните, и 6 на сто 
по-висока заетост.

Преди всичко това -  

реформи

За изпълнението на 
споразумението ще са не-
обходими реформи, касае-
щи не само ефективното и 
качествено използване на 
европейските структур-
ни и Кохезионния фонд, но 
и на националния ресурс. 
„Те повече не могат да се 

отлагат и ЕК ще бъде наш 
партньор в осъществява-
нето им“, каза още вице-
премиерът. Припомняме, 
че при преговорите за спо-
разумението към България 
бяха заложени изисквания 
за промени в здравеопаз-
ването, образованието и 
други сектори. 

От хоризонталните 
реформи, засягащи всички 
програми, имаме 7 усло-
вия, от които 5 са завър-
шени, но 2 са частично 
изпълнени. Според Цанова 
по-важното от двете е 
Стратегията за общест-
вените поръчки, приета 
от кабинета „Орешарски“ 
преди седмици, която има 3 
основни акцента. Първият 
е хармонизиране на нор-
мативната база с новото 
законодателство на Евро-
пейския съюз в областта 
на тръжните процедури. 
Вторият аспект е изграж-
дане на силен администра-
тивен капацитет не само 
на тези, които контроли-
рат процеса - Агенцията 
за обществени поръчки и 
управляващите органи, но 
също така и на бенефи-
циентите, които ползват 
европейския ресурс. И, 
разбира се, третият ак-
цент е върху въвеждането 
на прозрачни и ефективни 
процедури, включително и 
система за електронни об-
ществени поръчки. 

„До 2016 г. трябва да 
напреднем с реформите 
при тръжните процедури, 
ако това не се случи, ЕК ще 
има правото да спре сред-
ствата по всички опера-
тивни програми“, посочи 
тя.

По отношение на сек-
торните реформи имаме 
35 условия. 15 са изпълне-
ни, а по 20 още се работи. 
„Те засягат само част от 
програмите или отделни 
техни оси и ако промени-
те не бъдат осъществе-
ни, парите ще бъдат спи-
рани за точно определени 
проекти“, обясни Цанова. 
Най-изостанали сме при 
реформите в здравеопаз-
ване, образование, води, 
отпадъци, управление на 

риска, иновации, транс-
порт и административен 
капацитет.

Ако не се подобри си-
туацията в сектор „Води“, 
което е основно изискване 
към ОП „Околна среда 2014 
– 2020 г.“, ще бъдат спира-
ни междинни плащания. 

„По отношение на сек-
тор „Здравеопазване” сме 
поели ангажимент за се-
риозни реформи. Въпрос на 
диалог е по какъв начин ние 
бихме могли да защитим 
направеното до момента и 
колко ефективно ще използ-
ваме ресурсите. Приета е 
стратегията за секто-
ра, има план за действие”, 
каза още вицепремиерът 
Цонева. По думите й все-
ки един подобен документ, 
който предхожда или оп-
исва стъпките по дадена 
реформа, трябва да бъде 
одобрен от ЕК. „Важ ното 
е в крайна сметка нещата 
да се свършат реално, за 
да можем да ползваме тези 
пари. Условията на Брюк-
сел не са подводни камъни, 
а изисквания към България“, 
коментира Цанова.

Работата по периода 2007 - 

2013 г. продължава.

„Страната ни все още 
има проблеми с усвоява-
нето на европарите. На 
едно от последните мес-
та сме по изпълнение на 
програмите в ЕС – след 
нас са само Хърватска, 
Румъния и Италия. Надя-
вам се този урок, който 
научихме през последните 
7 години, да ни бъде оби-
ца на ухото. Изградихме 
капацитет, можем сега 
само да го надграждаме“, 
уточни вицепремиерът 
Цанова. Тя не посочи какъв 
е размерът на средства-
та, които са под риск от 
загуба за тази година по 
правилото n+2, и поясни, 
че не е получила конкретен 
анализ за това от Зинаида 
Златанова, вицепремиер, 
отговарящ за усвояването 
на евросредствата в каби-
нета „Орешарски“. Цанова 
заяви, че към момента са 
блокирани средствата по 

оперативните програми 
„Регионално развитие 2007 
– 2013 г.“ и „Околна среда 
2007 – 2013 г.“. „Рискът 
от загуба на финансиране 
може да бъде намален, ако 
с ресурс от бюджета па-
рите се дадат на общини-
те и строителите и след 
като бъдат възстановени 
плащанията, разходите да 
се сертифицират.“ 

„Два са основните 
проблема при ОПОС „2007 
- 2013 г”. Първият е за кон-
трола на ниво управляващи 
органи. Там очевидно има 
какво да се желае по от-
ношение на процедурите. 
Вторият е по провежда-
не на обществените по-
ръчки“, обясни Цанова. По 
думите й там са иденти-
фицирани няколко области 
- смесване на критерии и 
въвеждане на ограничи-
телни условия. „Има случаи, 
при които при оценката на 
офертите не са третира-
ни по еднакъв начин всички. 
Били са елиминирани канди-
дати, които не е трябвало 
да бъдат. Някои пропуски 
са грешки на растежа, но 
има и индикации за недо-
бросъвестно използване на 
европейските пари. Имен-
но по тези проблеми тряб-
ва да се работи“, подчерта 
вицепремиерът и заяви, че 
част от тези проекти са 
изпратени до Европейска-
та служба за борба с изма-
мите - ОЛАФ.

„Налице са ефективни 
правила за управляването 
на проекти, ако някой си 
мисли, че това недобро-
съвестно използване на 
средства просто ей-така 

ще може да се случва – 
трябва да спре. Рано или 
късно се разбира какво е 
направено и това ще стру-
ва пари на данъкоплатци-
те. Всеки, който участва 
в проект, трябва да знае, 
че има и лична отговор-
ност за това, което пра-
ви”, каза Цанова. На въпрос, 
дали може да даде пример 
за конкретни проекти, тя 
заяви, че по ОП „Околна 
среда” със сигурност има 
подобни. 

„За мен по-важният въ-
прос е какво ще направим 
от тук нататък. Считам, 
че предварителният кон-
трол може да бъде много 
по-ефективно структу-
риран, за да не стигаме 
изобщо до проблеми при 
обществените поръчки. 
Запозната съм с търго-

вете на международните 
финансови институции 
като Европейската бан-
ка за възстановяване и 
развитие и Световната 
банка. Там има такъв до-
бър контрол, преди да се 
подпише договорът с из-
пълнителя, че процентът 
на проблемите е близък до 
0. В тази насока ще рабо-
тим, започнала съм срещи 
по темата“, допълни Ца-
нова. 

По думите й друг сери-
озен проблем е, че нямаме 
сертифициращ орган по 
Програмата за развитие 
на селските райони. „Има 
риск от загуба на сред-
ства по тази програма. 
Знам, че са предприети 
конкретни мерки“, каза 
още вицепремиерът Или-
яна Цанова.

Стратегически приоритет 1: Образование, 
заетост, социално включване и здравеопазване за при-
общаващ растеж

мерки за заетост – посреднически услуги, обу-
чения, стажове, предприемачество;

мерки за качествени социални и здравни услуги 
(болници, профилактика и спешна помощ), деинститу-
ционализация на деца и възрастни;

развитие на качествено образование на всички 
нива;

учене през целия живот. 
Стратегически приоритет 2: Научни изслед-

вания, иновации и инвестиции за интелигентен растеж
бизнес и предприятия;
иновации и нови технологии;
навлизане на международни пазари;
развитие на науката;
мерки за по-добър достъп до интернет.

Стратегически приоритет 3: Свързаност и 
зелена икономика за устойчив растеж

жп транспорт – инфраструктура и подвижен 
състав;

пътища – магистрали, пътища I, II и III клас;
метро - инфраструктура и подвижен състав;
енергийна ефективност – публични и жилищни 

сгради, бизнес;
градски транспорт и градска среда;
води – пречиствателни станции и ВиК;
отпадъци – системи за (разделно) събиране на 

отпадъци, оползотворяване;
опазване и развитие на културно-исторически 

паметници.
Стратегически приоритет 4 (хоризонта-

лен): Добро управление и достъп да качествени адми-
нистративни услуги

подобряване на ефективността на админи-
страцията и административните услуги; намаляване 
на административната тежест;

прозрачност на съдебната система и качество 
и скорост на правораздаване;

електронно управление – е-здравеопазване,  
е-образование, е-обществени поръчки, е-митници и  
е-идентификация, е-правосъдие.

        но само при реализирани реформи 

По „ОПРР 2014 – 2020“ ще продължи финансирането 

на проекти за енергийно обновяване на жилища

Снимки в. „Строител“
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Камен Каменов, 
нотариус

В  ди н а м и ч н ат а  н и 
действителност по най-
различни причини на много 
хора се налага да се лишат 
от привилегията да при-
тежават едно имущество 
сами, като абсолютни соб-
ственици, други пък насле-
дяват имущество заедно 
и стават съсобственици. 
От това неизбежно възник-
ват проблеми, свързани със 
стопанисването и упра-
влението на общата вещ, 
които пораждат много и 
интересни въпроси. 

Според това, дали съ-
собствеността може да 
се раздели на дялове, или 
не, съществува дялова (на-
ричана още обикновена съ-
собственост) и бездялова 
съсобственост, каквато е 
съпружеската имуществе-
на общност. Последната 
може да стане дялова при 
развод или при прекратява-
не на общността по време 
на брака. В бъдеще най-ве-
роятно нейното съществу-
ване ще зависи от волята 
на съпрузите и ще се уреж-
да с брачните договори. 

В зависимост от въз-
можността общата вещ 
да се раздели чрез 

доброволна или съдебна 

делба

съществува делима съ-
собственост, която е по-
широко разпространена, и 
неделима съсобственост.

Последната може да е 
неделима поради: естест-
вото на вещта – например 
телевизор; предназначе-
нието на вещта – напри-
мер стълбище на сграда; 
законова разпоредба – та-
кава е разпоредбата, пред-
виждаща неделимост на 
общите части в етажна-
та собственост, макар и 

поначало те да могат да 
се разделят. 

Спор е д  при ч и н ат а 
за възникване на съсоб-
ствеността, тя може да 
е: доброволна – такава е 
съсобствеността, която 
възниква от една съвмест-
на покупка на жилище; слу-
чайна – възниква например 
при смърт на лице, което 
има двама и повече наслед-
ници, които стават съсоб-
ственици на наследеното 
имущество; принудителна 
– възниква въпреки волята 
на отделните съсобстве-
ници, напр. при етажната 
собственост. 

Според Закона за соб-
ствеността (ЗС) всеки 
съсобственик може да си 
служи с вещта според ней-
ното предназначение, до-
колкото не пречи на оста-
налите и те да си служат с 
нея. Ако съсобствениците 
не могат да се разберат 
кой да ползва вещта/имота 
и не желаят да правят дел-
ба, може да се използва ин-

ститутът на привремен-
ната делба, за да се уредят 
отношенията между тях.

Този институт позволя-
ва чрез споразумение меж-
ду съсобствениците да се 
уредят начините и редът 
за ползване на съсобстве-
ната вещ/имот. Неудоб-
ствата на 

привременната делба 

се състоят в това, че 
става въпрос за временна 
мярка и че тя е неприложи-
ма при движимите вещи.

Интересен е въпросът, 
какво може да направи съ-
собственик, лишен от полз-
ването на обща вещ.

Според Закона за соб-
ствеността, когато об-
щата вещ се използва 
лично само от някои от 
съсобствениците, те дъл-
жат обезщетение на ос-
таналите за ползата, от 
която са лишени, от деня 
на писменото поискване. 
Ползите, от които са ли-

шени съсобствениците, са 
превърнатите в пари обла-
ги, които биха се получили, 
ако вещта е била отдаде-
на под наем, вместо да си 
служат с нея само някои от 
тях. Но ако съсобственик е 
отказал лично ползване, по-
късно той не може да иска 
някакво обезщетение от 
останалите.

Понякога на един от съ-
собствениците се налага 
да продаде своя дял от об-
щото имущество. Според 
чл. 33 от Закона за соб-
ствеността съсобствени-
кът може да продаде своя-
та част от недвижимия 
имот на трето лице само 
след като представи пред 
нотариуса писмени дока-
зателства, че е предложил 
на другите съсобственици 
да купят тази част при съ-
щите условия и декларира 
писмено пред него, че ни-
кой от тях не е приел това 
предложение. 

Ако декларацията по 
предходната алинея е не-
истинска или ако третото 
лице купи частта на съсоб-
ственика при условия, уго-
ворени привидно във вреда 
на останалите съсобстве-
ници, заинтересованият 
съсобственик може да из-
купи тази част при дейст-
вително уговорените ус-
ловия. Уговорени привидно 
във вреда на останалите 
съсобственици са напри-
мер много висока цена, 
тежки условия, свързани с 
настъпване действието 
на договора – запазване на 
ползването му до живот, 
издръжка и гледане и др.

Ако съсобственикът не 
плати дължимата поради 
изкупуването сума в месе-
чен срок от влизането на 
решението в сила, това ре-
шение се счита обезсилено 
по право.

Трябва да се има пред-
вид, че продажбата, извър-
шена в нарушение на чл. 

Неизбежно възникват проблеми, свързани с общата вещ, 
които пораждат много и интересни въпроси

33 от ЗС, е действителна. 
Неспазването й има за по-
следица пораждането за 
съсобственика на право на 
иск за изкупуване на прода-
дената идеална част от 
съсобствения имот.

Правото на изкупува-
не представлява възмож-
ност за съсобственика 
да предизвика промяна в 
имуществената сфера на 
купувача на дял от съсоб-
ствеността, като го лиши 
от собствеността върху 
закупения имот, която пре-
минава върху него. 

Правото на изкупуване 

се упражнява по съдебен 
ред с конститутивен иск, 
който се предявява пред 
районен съд по местона-
хождението на недвижимия 
имот, част от който е про-
дадена в нарушение на чл. 
33 от ЗС. Искът, с който 
се упражнява правото на 
изкупуване, се погасява в 
кратък срок (двумесечен), 
който тече от извършване-
то на продажбата.

Приложното поле на 
правото на изкупуване е 
ограничено. На първо мяс-
то то се отнася само до 
продажбата на съсоб-
ствени недвижими имоти. 
Съсобствеността върху 
тези имоти трябва да е 
обикновена, дялова съсоб-
ственост, а не бездялова, 
каквато е съпружеската 
имуществена общност. 

На второ място, за да 
възникна право на изкупува-
не, частта от недвижимия 
имот трябва да е продаде-
на на трето лице, което не 
е съсобственик.

Продажбата на тази 
част на друг съсобственик 
без съгласието на остана-
лите не поражда право на 
изкупуване.

Не на последно място 
приложното поле на право-
то на изкупуване се огра-
ничава от факта, че то се 
поражда само при извър-
шена продажба, а не и от 
извършени други разпореди-
телни действия, например 
дарение на идеална част 
от съсобствен имот.

Съдебното решение, 
уважаващо иска за изкупу-
ване, поражда отношения 

между третото за съсоб-
ствеността лице купувач 
и съсобственика, предявил 
иска. Съсобственикът има 
задължение в месечен срок 
от влизането в сила на  
съдебното решение да пла-
ти привидно уговорена в до-
говора за продажба цена на 
имота, а купувачът трябва 
да предостави на съсоб-
ственика владението на 
имота. В случай, че трето-
то лице купувач е платило 
на продалия съсобственик 
по-голяма цена, то може да 
предяви иск срещу него за 
връщане на недължимо по-
лучените суми.

Разпоредбата на чл. 
33 от ЗС е неприложима в 
случаите на продажба на 
идеални части от етажна 
собственост, възникнала 
след построяване върху 
съсобствен терен на една 
сграда с повече от два 
самостоятелни обекта – 
собственост на различни 
лица. В такъв случай всеки 
от собствениците на обек-
ти може самостоятелно и 
независимо да се разпореди 
с правото на собственост 
върху своето жилище, без 
да иска съгласие за това 
от останалите собствени-
ци. А тъй като при етажна 
собственост общите час-
ти не могат да се делят, 
нито прехвърлят отделно 
от обектите, към които 
принадлежат (чл. 38, ал. 3 
от ЗС), идеалните части 
от дворното място, което 
по смисъла на чл. 38, ал. 1 
от ЗС е обща част на ет-
ажната собственост, съ-
ответстващи на всеки от 
самостоятелните обекти, 
се прехвърлят заедно със 
собствеността върху тези 
обекти. Прехвърлянето на 
собствеността за тези 
части настъпва по разпо-
реждане на закона заедно с 
прехвърлянето на самосто-
ятелния обект, към който 
те принадлежат, поради 
което за тях съгласие на 
останалите съсобстве-
ници не е необходимо. Ето 
защо при прехвърлянето на 
собствеността върху жи-
лището и идеална част от 
мястото в полза на трето 
лице, което не е съсобстве-
ник, не е нужно да се иска 
съгласие от останалите.
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Елица Илчева

Предварителният ва-
риант на актуализирана-
та Стратегия за съдебна 
реформа трябва да бъде 
готов до началото на сеп-
тември. Това е казал вице-
премиерът и министър на 
правосъдието Христо Ива-
нов на среща с предста-
вители на над 15 неправи-
телствени организации, на 
която е бил обсъден проек-
тът за актуализация, съ-
общиха от пресслужбата 
на министерството. Хрис-
то Иванов е подчертал, че 
ще се търси максимален 
консенсус между профе-
сионалните и неправител-

ствените организации и 
изпълнителната власт 
при изработването на до-
кумента.

Затова представи-
телите на НПО ще пред-
ставят своите виждания 
и коментари по страте-
гията, както и конкретни 
решения по отделните 
проблеми, до началото на 
септември. 

Била е обсъдена и не-
обходимостта от съз-
даването на обществен 
съвет към министъра на 
правосъдието за засилва-
не на контрола върху ра-
ботата и дейността на 
ведомството.

В началото на година-

Елица Илчева

„Изборният кодекс дава инструмент 
за извършване на нарушения с личните 
данни.“ Това заяви проф. Веселин Целков – 
член на Комисията за защита на личните 
данни (КЗЛД) по време на пресконферен-
ция за представяне на проект за усъвър-
шенстване и разширяване на електрон-
ните услуги, предоставяни на бизнеса и 
гражданите от КЗЛД, и интегрирането 
им с единния портал за достъп до елек-
тронни административни услуги. Проф. 
Целков отказа да даде подробности по те-
мата, но съобщи, че до това заключение 
комисията е стигнала след тримесечни 
проверки на политическите партии. Как-
то е известно, те бяха предприети, след 
като преди европейските избори на 25 май 
граждани намериха имената си в подписки 
за различни политически субекти, без дори 

да подозират, че са ги подкрепили.
Тогава от КЗЛД поискаха по-голяма 

сигурност за софтуера, който използват. 
Сега уверенията са, че са предприети 
всички необходими мерки за следващите 
избори, а първите резултати ще излязат 
в началото на септември.

Представеният от комисията проект 
цели тъкмо подобряване на администра-
тивното обслужване на бизнеса и граж-
даните чрез разширяване на предлагани-
те електронни услуги, оптимизиране на 
съществуващите и интегрирането им с 
единния портал за достъп до електронни 
административни услуги. Изпълнението 
му ще доведе до увеличаване на набора от 
административни услуги. „Проектът по 
ОПАК ще ни подпомогне в посока на това, 
да сме сред първите държавни структури, 
готови да влязат в бъдещото електронно 
правителство“, каза още проф. Целков. 

та бившият вицепремиер и 
министър на правосъдието 
Зинаида Златанова обяви, 
че проектът за актуали-
зация на Стратегията за 
съдебна реформа е готов, 
но до края на мандата си 
(до 5 август) така и не го 
внесе в МС, а на послед-
ната си пресконференция 
заяви, че го оставя на своя 
приемник.

В документа са зале-
гнали три предложения: 
разделянето на ВСС на две 
камари – съдийска и про-
курорска; въвеждането на 
централен орган по атес-
тирането; въвеждането на 
централизиран софтуер за 
случайно разпределение на 
дела и преписки, който ще 
се поддържа от ВСС.



и по-точно превантивните 
действия за предотвратя-
ването им са приоритет 
в нашата работа. Екипът 
ни е добре подготвен за 
реагиране при кризи, но 
важ ното е такива да не се 
случват и да се действа в 
нормален режим на рабо-
та. През април проведохме 
мащабно учение по аварий-
но-спасителна дейност 

с участието и на външни 
организации, за да прове-
рим каква е готовността 
за оптимален контрол на 
обстановката в случай на 
кризи. Крайната оценка на 
компетентните власти бе, 
че е демонстрирана много 
добра подготовка на еки-
пите за овладяване на кри-
тични ситуации.

Имате ли планове за 

инфраструктурно разви-

тие на летището? 

От гледна точка на 
повишаване капацитета 
на летището като ин-
фраструктура е одобрен 
проект за разширяване на 
антиобледенителна пло-
щадка „Изток”. Това ще 
доведе до по-голяма про-
пускателна способност 
през зимния сезон - ще на-
малеят предпоставките за 
закъснения заради извърш-
ване на антиобледеняване.

Друг проект, който 
също е одобрен, е за из-
граждане на нова скорост-
на пътека за рулиране, коя-
то ще увеличи капацитета 
на летището и на него ще 
могат да кацат повече 
самолети. Ще се съкрати 
и престоят на полосата, 
което ще оптимизира вре-
мето за рулиране на изли-
тащите въздухоплавател-
ни средства.

Какъв е трафикът на 

двата терминала?

Трафикът и на двата 
терминала отбелязва ста-
билна тенденция на нарас-
тване, като през насто-
ящата година по-ускорено 
ще се запълва Терминал 1, 
който разполага и с пове-
че свободен капацитет. 
През първото полугодие на 
2014 г. през него са минали 
около 575 хил. пасажери, а 
през Терминал 2 - над 1263 
хил. - съответно 31% и 69% 
от общия пътникопоток.

13СТРОИТЕЛСПЕЦИАЛЕН ГОСТ петък, 15 август 2014

Христо Щерионов, изп. директор на летище София:

Емил Христов

Г-н Щерионов, каква е 

2014 г. за летище София?

Годината се очерта-
ва като успешна по от-
ношение на самолетния 
и пътническия трафик. 
През първите шест месе-
ца бяха обслужени повече 
полети (ръст от 4,3%) и 
повече пътници (ръст от 
9,4%), преобладаващо по 
международни редовни ли-
нии. Увеличи се броят на 
авиокомпаниите, които 
летят до София по обявено 
разписание, бяха открити 
и нови директни маршру-
ти. По най-популярните 
дестинации бяха добавени 
допълнителни ежеседмич-
ни честоти. Това е знак за 
потенциала на българския 
авиационен пазар.

Търговското друже-
ство „Летище София“ ЕАД, 
което е лицензираният 
оператор на водещия в 
страната аеропорт, съз-
дава привлекателна биз-
нес среда, предоставяйки 
гъвкави инфраструктурни 
и технологични решения 
съобразно различията на 
продукта, предлаган от 
авиокомпаниите. Разме-
рът на летищните такси 
както за превозвачите, 
така и за пътниците ос-
тава един от най-ниските 
в Европа и региона, като 
с последното решение - в 
сила от 1 юли 2014 г., този 
размер ще бъде замразен 
до края на 2015 г. Това съз-
дава условия на сигурност 
за настоящите и потенци-
алните бъдещи партньори.

Мога да кажа, че не 
липсва и интерес към ле-
тището от страна на 
нови авиокомпании, но все 
още конкретните марш-
рути са в процес на до-
говаряне. Усилията ни 
са насочени към това да 
имаме конкурентна марке-
тинг програма, включваща 
стимулиращи отстъпки 
върху летищните такси, 
съвместни промоционални 
инициативи с авиокомпани-
ите и други.

Очаквате ли да има 

откриване на нови линии?

Работим усилено по 
създаване на възможности 
за пътуване от и до бъл-
гарската столица, като си 
партнираме в проучването 
на пазара и договарянето 
на нови въздушни връзки 
както с авиокомпаниите, 
така и с други летища. Към 
настоящия момент всички 
проекти са в работна фаза, 
но сме уверени, че усилия-
та ни ще се увенчаят с 
успех и скоро ще можем 
да обявим и други директ-
ни линии както в рамките 
на Европа, така и до други 
континенти.

В какви дейности е на-

сочена работата ви през 

тази година?

И през тази година 
продължаваме да следва-
ме приоритетите в дей-
ността на дружеството, 
като основен сред тях е 
постигането на постоян-
на безопасна експлоатация 
на съоръженията и висока 
степен на сигурност при 
обслужването на пътници-
те и полетите.

Паралелно водим се-
риозна инвестиционна 
политика за развитие на 
летището в различни на-
правления - подобряване 
на инфраструктурата, по-
вишаване качеството на 
обслужване, привличане на 
нови партньори, подкрепяне 
на национални каузи, като 
например в момента тази 
за кандидатурата на Со-
фия за европейска столица 
на културата.

Като говорим за ка-
чеството на обслужване, 
ще ви дам един съвсем 
пресен пример - летище 
София е с традиции в об-
служването на пътници в 
неравностойно положение, 
но доскоро нямаше специ-
ално обособена зона, в коя-
то те да изчакват полети-
те си. От юли вече има две 
такива зони – в обществе-
ния салон „Заминаване” на 
Терминал 2 и след премина-
ване на гранична проверка. 
Това осигури допълнително 
удобство и подобри още 
повече обслужването на хо-
рата със специални нужди. 
За нас е удовлетворяващо, 
че работата на звеното за 
„Индивидуални пътнически 
асистенти” получава голя-
мо признание от самите 
пътници, които смятат, че 
тя е на по-високо ниво от 
редица други европейски 
летища.

Кои са проблемите, 

с които най-често се 

сблъсквате?

Лоши метеорологични 
условия - един от проблеми-
те на всяко летище е рабо-
тата в такава ситуация. 
Можем да се похвалим, че 
миналата година повиших-
ме категорията на летище 
София за инструментално 
кацане на III В. Това дава 
възможност на екипажите 
в затруднена метеороло-

гична обстановка да ка-
цат без проблем и при ни-
ска видимост до 75 м. Така 
значително намаля броят 
на самолетите, които се 
насочваха към запасни ле-
тища, а на пътниците и 
авиокомпаниите се спес-
ти неудобството да кацат 
на аеропорти, които не са 
крайната им дестинация. 

Аварийните ситуации 

Христо Щерионов е роден на 31 юли 1963 г. През 1986 г. завършва пълния висш курс на 

обучение във ВНВВУ „Г. Бенковски” - Долна Митрополия, със специалност „Инженер по 

експлоатация и ремонт на летателни апарати”. Работи на летищата Безмер, Крумово, 

Божурище, като заема последователно длъжностите старши техник в авиационна 

ескадрила, старши техник в група „Аварийни средства за спасяване” към ТЕЧ (технико-

експлоатационна част), борден инженер на вертолет Mi8, зам.-началник по техническата 

част. На летище София започва да работи  през 1992 г. на длъжност ръководител 

„Аварийно-спасителна команда”. От 1996 г. е началник-отдел „Безопасност полети, 

аварийно-спасителна дейност, безопасност на движение и противопожарна охрана”. През 

1997 г. е назначен за зам.-началник на отдел „Аварийно-спасителна дейност и безопасност 

полети”. От 2008 г. е последователно зам.-директор и директор на дирекция „Летищно 

осигуряване на полети”. На 26 юни 2013 г. е избран за  директор на „Летище София” ЕАД. 
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Снимка Денис Бучел
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Г-н Пехливанов, как 

вашата икономическа 

подготовка от висшето 

образование ви помага за 

изпълнение на кметските 

задължения?

Да си кмет на около 
11 500 души, колкото жи-
веят в Рудозем, и 21 със-
тавни села предполага да 
знаеш и да можеш. Да взи-
маш решения и да ги от-
стояваш. Тук, на нашата 
територия, се познаваме 
отблизо с всеки и в този 
смисъл аз съм наясно не 
само с обществените про-
блеми, инфраструктурните 
в това число, но и с лични-
те на голяма част от хо-
рата. Между 2005 и 2008 г. 
бях директор на местния 
клон на една от банките 
и като такъв срещите ми 
с хора и юридически лица 
бяха непрекъснати и, надя-
вам се, ползотворни. 

Семейно сте свързан 

със старата миньорска 

слава на региона - „Горуб-

со”.

Така е, родителите ми 
бяха свързани пряко с този 
отрасъл. „Горубсо” дава-
ше добро препитание на 
над 2 хил. домакинства до 
1993 - 1994 г. Сега в рудо-
добива са заети към 500 
семейства. Това е драсти-

чен спад, който доведе до 
сериозни сътресения сред 
жителите. Много хора се 
изселиха в търсене на ра-
бота. Затова от 17 хил. жи-
веещи тогава в общината 
към момента сме с около 
5500 по-малко. Но пък сгра-
дите на „Горубсо” в центъ-
ра вече са продадени на 
хората, а флотационната 
фабрика, която преработ-
ва оловно-цинковата руда 
и на Рудозем, и на Мадан, 
е активна. И функционира 
добре за разлика от преди 
години, когато станахме 
известни с неплащане на 
заплати, с блокиране на 
пътища и т.н. Има сигур-
ност за хората. А полови-
ната наши съграждани са 
акционери в мината, която 
е най-стабилното друже-
ство в общината. 

Работата на миньо-

рите е дала отражение и 

върху визията на общи-

ната – целият център е 

застроен с характерни-

те миньорски блокове, а 

на влизане в града прави 

впечатление огромната 

„язовирна” стена на хвос-

тохранилището.

Да, видели сте второ-
то хвостохранилище, кое-
то е запълнено, рекултиви-
рано е и върху него расте 

трева, пасат животни, 
т.е. няма причини да го об-
виняваме в замърсяване на 
околната среда. 

А какъв е днешният  

ден на Рудозем? Какво се 

строи тук?

Започнах мандата си 
със стартирането на ня-
колко проекта. Единият от 
тях беше по Програмата 
за развитие на селските 
райони - за реконструкция 
на три улици в с. Чепинци. 
Направихме ги, разплатих-
ме се напълно със строи-
телите. По ОП „Регионал-
но развитие“ реновирахме 
две детски градини и едно 
училище. Това беше моето 
начало като кмет -  няколко 
проекта в изпълнение.

Привърженик съм на 

приемствеността меж-
ду местните управи и 
затова започнатото при 
моя предшественик тряб-
ваше да бъде завърше-
но, както и стана. После 
кандидатствахме за два 
проекта - общо за около 
12 млн. лв., за изграждане-
то на спортната инфра-
структура в общината - 
мултифункционална зала и 
в съседство три открити 
игрища за тенис на корт, 
минифутбол, баскетбол и 
волейбол. Те са въведени в 
експлоатация. Изградихме 
и две спортни площадки в 
селата Елховец и Чепинци. 
Второто е най-голямото 
в общината с 2400 души 
население. Спортната 
площадка там е цял ста-
дион - 90 на 51 м. В Елховец 

размерите са 60 на 40 м, 
игрището е разположено 
в двора на училището. То 
промени изцяло визията 
на селото, стана красиво 
и функционално и за моя 
радост записванията за 
часове за ползване на те-
рена стават със седмица 
напред.

Защо съм така подро-
бен? Защото тези спорт-
ни начинания имат особено 
значение най-вече заради 
здравето на подраства-
щите. Лично смятам, че 
да изведеш младежите в 
различна от компютрите 
среда днес е добро пости-
жение, инвестиция в бъде-
щето. В това е и идеята 
на европейските пари - да 
създадат по-добра социал-
на среда за хората. Точно 

Георги Сотиров
Ренета Николова

Историята на града започва с името Палас, което 
се среща в османски документи от 1676 г., а влиза в 
територията на България с Букурещкия договор от 
1913 г. Преименуван е на Рудозем през 1934 г. С раз-
витието на рудодобивната и рудопреработващата 
промишленост в региона след 1945 г. преживява ико-
номически възход и от малко село се превръща в град 

с население над 10 хил. жители.
При проучване на открит керамичен материал е 

установено, че този край е населен още през ранната 
желязна епоха (1200 – 600 г. пр.н.е.). На територия-
та му са открити селища, некрополи, руини от черкви, 
крепости и древни пътища от тракийската, римската, 
късноантичната епоха и Средновековието. В Антич-
ността  през Рудозем е минавал кервански път, който 
свързвал Тракия с Беломорието (днес пътят Райково 
– Рудозем – Ксанти). След 1920 г. в Палас се заселват 

и първите християни, които през 1926 г. построяват 
църквата  „Свети Георги Победоносец“. 

Селището израства като център на цветната ру-
додобивна промишленост в средата на миналия век. 
През 1948 г. комплексна геоложка експедиция от бив-
шия СССР установява, че в близост до града има бо-
гати находища на оловно-цинкови руди.

Икономическият и демографският възход на Ру-
дозем идва със създаденото през 1950 г. руско-бъл-
гарско минно предприятие „Горубсо“, което осигурява 

Кметът Румен Пехливанов:

Румен Пехливанов е на 37 години, семеен, с две дъщери. Роден e и e израснал в Рудозем. Кмет е  първи 

мандат. Преди това е бил два мандата общински съветник, от  които в първия е председателствал и 

Общинския съвет. Завършил е УНСС със специалност „Икономика”. Има магистратура по счетовод-

ство и контрол от Варненския свободен университет „Черноризец Храбър”. Специализирал е в Германия  

„Управление на средства по европейски проекти“. 
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работни места. 
Добивът и преработката на полиметалните нахо-

дища отстъпва водещата си роля в началото на XXI в. 
Химическата, шивашката, строителната, дърводо-
бивната и дървопреработващата промишленост се 
явяват като стратегически отрасли за днешния ден 
на града, а ежегодният му празник се чества на 15 ав-
густ. В навечерието на празника екип на в. „Строител” 
се срещна и разговаря с кмета на община Рудозем Ру-
мен Пехливанов.

днес, на празника на града, 
ще стане и официалното 
откриване на спортната 
зала.

Вторият голям проект, 
за който искам да ви раз-
кажа, е за реконструкци-
ята на пътищата до три 
населени места - селата 
Борие, Рибница и до една 
махала. Шосето там е 
свързано с идеята за от-
варяне на нов контролно-
пропускателен пункт на 
територията на нашата 
община към съседите от 
Ксанти. Строителите си 
свършиха перфектно рабо-
тата, монтирани са  ман-
тинелите, пътните знаци, 
поставена е маркировката 
и т.н.  Сега уточняваме не-
обходимата документация 
и се надявам другата сед-
мица, след като преминат 
и държавните приемателни 
комисии, да извършим окон-
чателните разплащания. 

Решаваме в движение 
и пътните проблеми на 
хората от Пловдивци, Ко-
ритата, Мочуре и Оглед, 
както и въпросите за во-
дния цикъл на живеещите 
в Бяла река. Проектът за 

тези строителни дейнос-
ти е със 100% европейско 
финансиране, като 50% от 
средствата са в смет-
ка на общината. Общата 
стойност е 5 811 000 лв. 
Надявам се да няма обжал-
вания и през септември, 
докато времето позволява 
строителство, да започ-
нем работата в тези села. 
Хората очакват обещано-
то да се случи.

Как протича сътруд-

ничеството с вашите  

съседи от Гърция? Регио-

нът е надарен с природни 

дадености, които двете 

държави споделят.

Между нашите две 
страни има подписано спо-
разумение, което се отна-
ся за използване на водите 
на р. Места. Според него 
ние не можем да строим хи-
дротехнически съоръжения 
и минимум 37% от водите 
трябва да се оттичат 
свободно в Гърция, където 
имат проблем с водата за 
пиене и поливане. Догово-
рът е ратифициран от 
парламентите на двете 
държави още през 1995 г. 
Той предвижда отварянето 
на три гранични КПП - при 
Гоце Делчев - Илинден, при 
нас и третият е Маказа. 
Двата вече работят, а 
за нашия има двустран-
но декларирано съгласие. 
Надявам се с парите от 
новия програмен период 
2014 - 2020 г. по програ-
мите за трансгранично 
сътрудничество и трети-
ят КПП да се реализира. 
Като участник в Коми-
тета за програмиране на 
това сътрудничество от 
страна на НСОРБ наскоро 

се срещнах с гръцките си 
колеги и там постигнахме 
договореност двете ни 
пътни агенции да направят  
уточнение кои отсечки да 
се включат в програмата, 
за да стане възможно от-
криването на КПП. За нас 
това е обходният път на 
Рудозем. Иначе основното 
трасе до границата от 
наша страна е изградено 
още през 2007 г. От гръцка 
се очаква строителство-
то на път от границата 
до второто село в посока 
Ксанти. Идеята е начи-

нанието да се финансира 
след Нова година. 

Това е най-пряката 
връзка между Пловдив и 
Ксанти. Връзват се две 
магистрали - нашата „Тра-
кия” и северният гръцки 
аутобан. Той започва при 
пристанище Игуменица и 
завършва при турската 
граница. 

Гръцката магистрала 

„Виа Игнатия“ е извест-

на и като пътната ос на 

съседната държава, коя-

то преминава през почти 

цялата ни южна съседка 

- от запад на изток с мно-

го разклонения. Пълната 

й дължина през сложния 

терен включва 76 тунела 

с дължина общо 99 км и 

1650 моста.

И още нещо, магистра-
лата има пряка връзка с 
две летища - в Ксанти и 
в Пловдив. Затова очаквам 

държавата по най-бързия 
начин да изпълни подпи-
саното споразумение и 
нашите нови очаквания 
за развитие на региона 
най-сетне да станат ре-
алност. Впрочем полза-
та няма да бъде само за 
нашата община. Ще се 
стимулира икономиката по 
цялото трасе от Пловдив 
до Ксанти, ще се развият 
селското стопанство и 
търговията, ще се отво-
рят нови работни места.

Да се върнем у нас с 

темата за проблемите 

в търговете, които сре-

щат строителните фир-

ми. Кой печели поръчки в 

Рудозем – местни строи-

тели или консорциуми от 

цялата страна?

Няма два последова-
телни търга, спечелени от 
една фирма. В зависимост 
от обектите, от големина-
та и сложността на стро-
ително-монтажните рабо-
ти, на другите изисквания 
- опит, възможности и др., 
печелят по-добрите. Лич-
но аз нямам притеснения в 
това отношение, защото 
администрацията на об-

щината се състои от еру-
дирани специалисти. Всич-
ки проверки на Сметната 
палата на обществените 
поръчки са приключили със 
заключение, че нямаме до-
пуснати нередности или 
пропуски.

И все пак има обжалва-

ния от фирмите?

Е, както навсякъде. При 
нас такова имаше за път-
ните проекти, за които 
вече говорихме. Стигнах-
ме и до КЗК, и до Върховния 
съд, откъдето потвърдиха 
решенията на нашата ко-
мисия.

Същото стана и с про-
екта за новата визия на 
междублоковите простран-
ства. Но и там се оказахме 
прави, строителите си 
свършиха перфектно ра-
ботата и ние коректно се 
разплатихме с тях. Общи-
ната няма закъснели пла-
щания към строителните 
фирми, т.е. този казус, кой-
то вгорчава ежедневието 
на много местни власти и 
на компаниите, при нас не 
стои. Напълно разплатих-
ме наследените проекти в 
изпълнение, както и всич-

ко, което се е реализирало 
до момента в моя мандат 
- днес въвеждаме обекта 
в експлоатация, утре се 
разплащаме със строите-
лите. 

М е ж д у б л о к о в и т е 

пространства са обла-

городени, красиво е. Ви-

дяхме и инсталациите 

за поливане, децата вече 

ползват спортните пло-

щадки. Пихме и хубава 

вода от ефектните чеш-

ми. В общинския център 

има канализация за от-

падна вода. Къде отива 

тя?

Още през 2007 г. за-
едно с Мадан и Златоград 
построихме ПСОВ. Пробле-
ми обаче имаме. Не всички 
отпадни води са отведе-
ни до пречиствателното 
съоръжение. Тече тръжна 
процедура за цялостен во-
ден цикъл на града, имаме 
положително решение за 
финансиране, но срещаме 
административни спънки. 
Надявам се този проект 
да се случи през новия про-
грамен период.  За нашата 
община е приоритетен, 
тъй като и канализацията 
е доста стара, а водопро-
водите са с етернитови 
тръби - те са канцероген-
ни, често аварират. Започ-
не ли зимата, всяка сутрин 
се чудим коя „пързалка” да 
ремонтираме. 

Хората в съставните 

села имат ли проблеми с 

питейната вода?

В повечето от тях 
водата се осигурява от 
съответните ВиК друже-
ства. Има няколко села, 
които черпят вода от 
собствени източници. Не-
зависимо че в планината 
има вода, пречиствател-
ни съоръжения в селата 
няма. Доброто в случая е, 
че нашата ПСОВ е с дос-
татъчен капацитет да 
обхване цялостното за-
хранване на съставните 
селища. Въпросът опира 
до средствата, необходи-
ми за довеждане на вода-
та. Разполагаме с готови 
проекти за строителство 
на водопроводите, включи-
телно и за довеждане на 
отпадните води до пре-
чиствателната станция 
в Рудозем. 

Независимо че сме в 
планината и привидно вода-
та е в изобилие, също тол-
кова важно е да се знае, че 
оттокът при нас е бърз и 
понякога през лятото села-
та ни закъсват. Затова е 
от изключително значение 
стартирането на процеду-
ра от МРР за довършване 
на язовир „Пловдивци”. Това 
със същата сила се отнася 
за водоснабдяването и на 
община Мадан. 

 стр. 16Тук ще бъде изграден язовир „Пловдивци“

Сградата на общината е ремонтирана с 

пари по проекта „Красива България”

Снимки авторите
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Мултифункционалната спортна зала и няколко игрища са едни от последните 

обекти, построени по европроекти на общината

 от стр. 15

Строителството на язови-
ра стартира през 1999 г. и 
спира през 2001 г. Стена-
та е изградена на около 
50%, водовземното съо-
ръжение - на 100%, но не е 
построена ПСПВ, за която 
има одобрен проект. Сега 
активно се занимаваме с 
документацията на този 
строеж - с МРР, с област-
ната администрация и със 
Световната банка. Експер-
ти на финансовата инсти-
туция няколко пъти идваха 
тук, за да проверяват от-
чуждаванията на терени-
те, да следят разходите 
на средствата. В момента 
текат процедурите за из-
бор на  строител. Докумен-
ти са подали над 10 меж-
дународни консорциума. 
Надявам се през септем-
ври да бъде финализирана 
процедурата. Паралелно с 
това търсим финансиране 
за изграждане или рекон-
струиране на водопровод-
ната мрежа в населените 
места. Тогава собствени-
те водоизточници в някои 
от селата ще останат 
като алтернатива. Ще 
допълня, че държавата е 
осигурила средствата за 
язовира чрез заем от Све-
товната банка и дофинан-
сиране от бюджета. 

Разкажете повече за 

реновирането на сгра-

дите общинска собстве-

ност и проблемите на 

енергийната ефектив-

ност.

Почти всички сгради 
от общинската образо-
вателна инфраструктура 
са санирани. По Междуна-
роден фонд „Козлодуй” са 
реновирани двете гимна-
зии в Рудозем и в Чепинци. 
Сградата на общината 
е ремонтирана с пари по 
проекта „Красива Бълга-
рия”. По ОП „Регионално 
развитие“ работихме по 
начално училище и детски 
градини в общинския цен-
тър, в Чепинци и Елховец. 
В бюджета сме предвиди-
ли средства за газифици-
рането на Рудозем - ще 
подменим котлите в някои 
общински сгради. Премина-
вайки на метан, се надява-
ме да спестим до 40% от 
средствата за издръжка.

Какво се  случва с 

местната икономика?

Наблюдава се нещо ин-
тересно – мините вече не 
са основното, което харак-
теризира региона. Добре 
се развива козметичната 
промишленост. Мъжете 
са миньори, жените про-
извеждат козметика. Ши-
вашката промишленост 
също се разраства. Цяла-
та производствена база 
на най-голямото предпри-
ятие за спортна екипиров-
ка в България е при нас -  в 
с. Чепинци. Около 200 души 
са заети в този отрасъл. 
Друго предприятие работи 
за голяма датска компа-

ния, трето - за германския 
пазар. Те произвеждат 
скъпо специализирано об-
лекло за работа в опасни 
условия, имаме и фабрика 
за обувки. Както виждате, 
осъществяваме доста се-
риозна диверсификация на 
производствата.

Да разбираме ли, че 

тези разнообразни произ-

водства водят и до нама-

ляване на безработните 

в общината?  

Реалната безработица 
е към 25%. Изчезна серио-
зен отрасъл като живот-
новъдството. Земеделие-
то няма как да се развива. 

В планината ниви няма. И 
независимо от производ-
ствата, за които споме-
нах, липсата на достатъч-
но и нови работни места 
се усеща доста. Затова 
много от мъжете отиват 
на гурбет, основно като 
строители. Нашите дюл-
гери са известни далеч зад 
пределите на България. Те 
са свикнали да изграждат 
мини и минни съоръжения 
и всичко над земята, под 
слънцето, им се вижда мно-
го по-леко като физически 
труд. Но с новите проекти 
се надявам част от тези 
гурбетчии да се върнат 
при семействата си. 

Използвате ли тури-

зма като инструмент за 

намаляване на безрабо-

тицата?

Виждам развитието 
му в няколко основни на-
правления. Имаме какво да 
покажем - например мест-
ността Сините скали и 
множеството тракийски 
могилни некрополи. Но с 
това не можем да впечат-
лим света. По тази причи-
на в последните три годи-
ни по време на кметския 
ми мандат начертахме 
няколко възможни вариан-
та за развитие на секто-
ра. Първият е свързан със 
спорта. Именно за това 

с такъв хъс направихме и 
залата, и игрищата над 
нея. 

Втората област, към 
която смятаме да се на-
сочим, е здравето. С оглед 
на цялостната концепция 
за развитие наред със 
спортния туризъм ще ра-
ботим по възможностите 
за рекреация. Имаме всич-
ки природни дадености в 
това направление, вклю-
чително и богати залежи 
на термална вода. Затова 
направихме болница за ре-
хабилитация и физиотера-
пия, която е №1 в България 
заради свръхмодерната си 
апаратура и привлича па-
циенти от цялата страна. 

Предстоят сондажни 
дейности за доказване на 
дебит, температура, ми-
нерализация на водата. 
Вървим стъпка по стъп-
ка, защото вярваме, че ще 
навлезем в нова терито-
рия на нашата дейност, 
която ще открие мини-
мум 200 работни места, 
хотели, ресторанти и 
др., а Рудозем ще получи 
възможности за развитие 
и като център за рекре-
ация. Дейностите, свър-
зани с висока добавена 
стойност, са онези не-
обходими фактори, които 
спомагат за изпреварва-
щото развитие. Само с 
търговия не става.

Бихте ли коментира-

ли проблемите, свързани 

с оперативните програ-

ми на базата на вашия 

опит? По кои се работи 

най-добре и най-лесно? 

Бих отговорил така: 
когато си напишеш добре 
домашното, по всички про-
грами се работи лесно. Аз 
имам добра подготовка 
по материята за евро-
пейските фондове и съм 
се уверил, че един проект 
трябва да бъде управля-
ван от първия до послед-
ния момент на неговата 
реализация. Обикновено 
общините без свой адми-
нистративен капацитет 
се доверяват на консул-
тант, надзорник и про-
чие, но точно тогава се 
забъркват каши и неща-
та се затлачват. Моето 
мнение е, че местните 
власти и Управляващият 
орган трябва да сме еди-
номишленици, от едната 
страна на барикадата. 
За новите почти 10 млрд. 
евро, с които ЕК съобщи, 
че нашата страна ще раз-
полага, трябва нов подход 
- на отговорни хора, за да 
можем и да използваме 
правилно средствата, и 
да построим това, което 
е възможно по програми-
те. За мен важи правило-
то: „Ако зададеш грешен  
въпрос, ще получиш грешен 
отговор.” И като кмет се 
стремя това да не ми се 
случва. Смятам, че е необ-
ходимо електронно канди-
датстване по проектите, 
което ще ни спести нерви, 
разходи и време. 

Какви са очакванията 

ви от новия програмен 

период 2014 - 2020 г.?

Имаме проектна го-
товност с предложения за 
над 200 млн. лв. Само във 
ВиК сектора готовите ни 
проекти са за повече от 
90 млн. лв. Няма населено 
място, което да не очаква 
развитие по водопровод-
ната си мрежа и ние да 
не сме подготвили про-
ект. Същото се отнася 
и за вътрешната улична 
мрежа, за осветлението 
и благоустройството. 
Всичко зависи от това, 
колко бързо ще стартират 
програмите.  Надявам се в 
късната есен или в начало-
то на следващата година 
управляващите органи 
да започнат да приемат 
предложения. Но трябва 
да кажа, че трудностите 
идват и от недоверието в 
системата. Недоверие на 
строителите към възло-
жителите, на бенефициен-
тите към управляващите 
органи. Затова отстоявам 
принципа на адекватното 
поведение - да работим 
така, че да няма недоволни 
или притеснени по цялата 
верига на изграждането 
на дадения обект. Със за-
вършването на работата 
да следва и финалното 
плащане, и то веднага, а 
не след няколко месеца, ко-
гато строителната фирма 
ще се изправи пред невъз-
можност да съществува. 
Адекватното поведение е 
отговорност, но и привиле-
гия на добрия управленец. 
Надявам се да се запази и 
новата ПИП за растеж на 
регионите - за малките 
населени места тя е от 
голямо значение. Смятам, 
че е грешка да съсредото-
чим на 100% очакванията 
си към европейските сред-
ства. Има неща, които не 
са приоритет за ЕС, но за 
развитието на регионите 
в нашата страна те са 
жизненоважни.  

Как оценявате кон-

так тите си с Областно-

то представителство на 

КСБ в Смолян?

Имаме перфектна ко-
муникация. Смолянските 
строители са признати в 
цялата страна, а предсе-
дателите на ОП на КСБ – 
Смолян, предишният инж. 
Албен Родопманов и сегаш-
ният Весела Цолова, са ви-
соко ерудирани хора и с тях 
се работи лесно и приятно. 
Присъствах на семинара 
във Велинград за усвояване 
на евросредствата, който 
беше организиран от КСБ в 
партньорство с в. „Строи-
тел“. Имахме сериозни раз-
говори - и между общинари-
те, и със строителите, и с 
експертите. Сега също е 
трудно – държавата дължи 
милиони на строителните 
фирми. Правилата трябва 
да са еднакви за всички и 
само тяхното изпълнение 
ще ни дръпне напред и на-
горе.



Инж. Венета Витанова, 
ОП на КСБ - Варна
Мартин Славчев, в. „Строител”

Инж. Димитров, какво е състоя-

нието на сектор „Строителство” във 

Варна?

Пазарът е ограничен, инвеститорите 
са много внимателни и в сравнение със 
ситуацията преди години дълго анализи-
рат и проучват възможностите за реали-
зация и възвръщаемост на даден проект. 
Строителните фирми в региона изпълня-
ват обеми под капацитета, с който раз-
полагат, и все по-често търсят проекти 
на територията на цялата страна. Шан-
сът да се осигури работа на фирмите, на 
техните служители и работници са опе-
ративните програми и инфраструктурни-
те проекти, за което главна роля трябва 
да имат всички общини в област Варна". 
В тази връзка през последните месеци 
Областното представителство на КСБ 
инициира и организира редица срещи с 
местните власти и съдейства да се дис-
кутират проблемите на строителите 
от региона. Стараем се в добрия смисъл 
на думата да лобираме пред местните 
институции за една конкурентна среда 
на строителните фирми, в която водещи 
ще са качеството, производителност та, 
коректността. 

Колко фирми членуват в ОП на КСБ 

- Варна?

В Областното представителство на 
КСБ във Варна членуват 126 фирми. 

Какви са основните проблеми, с кои-

то се сблъскват строителите тук? 

Проблемите на строителните фирми 
не само във Варна, но и в цялата страна, 
са няколко. Ограниченият инвестиционен 
интерес и липсата на проекти за реали-
зация през последните 4 - 5 години дове-
доха до натиск върху цените без връзка 
със себестойността на извършваните 
СМР в съответствие с изискванията 
за технология, качество и произход на 
материалите. Строителните фирми са 
поставени в ситуация на оцеляване, а не 
на конкуренция. Това доведе до редуцира-
не на всички разходи, в това число и на 
заплащането на служителите. Много от 
тези специалисти, независимо от това 
дали работници или инженери, потърсиха 
реализация в чужбина и фирмите са из-
правени пред сериозен проблем - липса на 
квалифицирана работна ръка, мотивирана 
и с умения да създаде качествен строи-
телен продукт. Не на последно място е 
проблемът със задлъжнялостта - както 
междуфирмена, така и от държавата към 
строителните фирми.  

ОБЛАСТНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА КАМАРАТА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
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Друга пречка остават 
провежданите тръжни 
процедури по обществе-
ни поръчки. За съжаление, 
нормативно е заложена 
възможността за пред-
варително режисиране 
на резултата от тях, 
което поставя участни-
ците в неравностойни 
позиции и ги демотивира 
да представят оптимал-
ни решения относно цени, 
технологии на изпълнение, 
организационни схеми. 
При подготовка на изис-
кванията по търга често 
възложителите имат за-
бележки към администра-
тивната документация.

С цел КСБ да защити 
интересите на своите 
членове и да предпази 
клиентите от нелегални 
фирми се създаде Цен-
тралният професионален 
регистър на строителя. 
Регистрацията в него 
представлява преглед и 
верификация на ред до-
кументи, информация и 
доказателствен матери-
ал. В резултат от това 
на фирмата се издава 
удостоверение за съот-
ветната група строежи, 
за които тя има опита, 
специалистите и техни-
ческата база да изпълня-
ва. Това трябваше логич-
но да съкрати тръжните 
процедури до едно дого-
варяне на количествено-
стойностни показатели, 
което е много далеч от 
практиката в момента. 

Фирмите се  демо-
тивират да участват в 
тази регистрация като 
доказателство за техния 
опит, капацитет и раз-
витие. Приемат я само 
като нормативно изис-
кване по ЗУТ. Но без това 
удостоверение не може 

да им се даде разрешение 
да изпълняват проекти.

Затова съм убеден, 
че както строителите, 
така и държавната ад-
министрация в позицията 
си на възложител трябва 
да изграждат капаци-
тет за по-ефективно 
прилагане на ЗОП. Спра-
ведливите, конкурентни 
конкурси ще доведат до 
реализирани докрай про-

екти с отлично качество 
и на добра цена. В крайна 
сметка обществото ще 
спечели. 

Според вас как могат 

да бъдат решени тези 

проблеми?

Проблемите в строи-
телството няма как да 
бъдат преодолени без 
ангажираност от дър-
жавните институции и 
браншовите организации. 
Това, което бе необходи-
мо като оптимизация на 
разходите и процесите, 
по-добрия подбор на спе-
циалистите, анализ на 
цените и качеството 
на СМР, бе направено от 
строителните фирми. 
На пазара останаха ко-
легите, за които стро-

ителното производство 
е освен основен предмет 
на дейност и мисия. Смя-
там, че конкуренцията е 
най-добрият регулатор и 
към момента сред фирми-
те изпълнители няма слу-
чайно попаднали играчи. 
Порочна и изтощаваща 
бранша е обаче практика-
та да има политически-
финансово ангажирани 

участници предприемачи, 
които застават формал-
но между страните по из-
пълнението на даден про-
ект и имат корупционна 
функция. Така че реше-

нието на този проблем 
е изцяло задача на дър-
жавата и ангажимент на 
контролните органи.  

Останалите труд-
ности също трябва да 
се преодолеят с визия и 
държавна политика – да 
се търсят начини за по-
вишаване на инвести-
ционния интерес на наши 
и чужди възложители, да 
се съкратят и направят 

по-малко бюрократични 
етапите до издаване на 
разрешително на стро-
еж за инвеститорите, да 
се предприемат мерки за 
недопускане на предвари-
телно решени търгове, 
да се търсят възможнос-
ти за възстановяване на 
средното професионално 
образование по строи-
телство, да се гаранти-
рат държавните плаща-
ния към изпълнителите 
на обществени поръчки. 

От страна на фир-
мите и в лицето на КСБ 
институциите винаги са 

срещали отворен за дис-
кусии и съвместни реше-
ния партньор. Уверен съм, 
че тези наболели пробле-
ми могат да бъдат реше-
ни, когато се обсъдят с 
добра воля между всички 
участници.  

Какво очаквате от 

новия програмен период 

2014 - 2020 г.?

В следващия програ-
мен период ще продължи 
финансирането по ОП 
„Развитие на човешките 
ресурси” и ОП „Конкурен-
тоспособност”, което 

е шанс за фирмите да 
получат безвъзмездни 
средства за технологич-
но обновяване и иновации, 
както и за подобряване 
на квалификацията на 
служителите и работни-
ците и условията им на 
труд. Това е било и про-
дължава да бъде приори-
тет в строителството, 
когато се търсят ка-
чество на работата и 
изпълнение в срок. Очак-
ваме и по ОП „Региони в 
растеж” да се планират и 
изпълнят проекти на те-
риторията на областта, 

което ще намали натиска 
на пазара в града и близ-
ките до него зони.

От  друга  страна, 
като председател на ОП 
на КСБ – Варна, и като 
предприемач апелирам 
към експертите, които 
са ангажирани с прилага-
нето на изискванията по 
оперативните програми, 
да са по-активни в адап-
тирането на европейски-
те директиви към усло-
вията и даденостите в 
българската икономика 
и спецификата на разви-
тието й.  
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 от стр. 17 1. Ограничен инвестиционен интерес и лип-

са на проекти за реализация през послед-

ните 4 - 5 години

2. Липса на квалифицирана работна ръка

3. Задлъжнялостта - както междуфирмена, 

така и от държавата, към строителните 

компании

4. Дискриминационни условия при провеж-

дането на търговете по обществени по-

ръчки

1. Ангажираност от държавните инсти-

туции и браншовите организации да се 

търсят начини за повишаване на инвес-

тиционния интерес от наши и чужди въз-

ложители

2.  Да се възстанови  средното професионал-

но образование по строителство

3.  Да се гарантират държавните плащания 

към изпълнителите на обществени про-

екти

4.  Да се предприемат мерки за недопускане 

на предварително решени търгове. 

Конкуренцията е най-добрият 
регулатор 

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

Апартаментен хотел и жилищна сграда САНА, КК Св. св. Константин и Елена

Спортно-оздравителен комплекс „Камчия”, КК  Камчия

Хотелски комплекс 

„Интернационал Хотел 

Казино & Тауър Суитс”, 

КК Златни пясъци
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Арх. Димитър Стефанов, управител на „Юнион корект Варна” ООД:

Фирмата изпълнява 
инженерингови поръчки 
в областта на високото 
строителство. Проек-
тираме и строим сгради, 
правим реконструкции и 
ремонти, реставрираме 
паметници на архитекту-
рата. Сертифицирани сме 
по ISO. През последните 
години поддържаме кри-
териите на КСБ за фирми 
Първа група – втора кате-
гория.

Продължилата повече 
от 5 години икономиче-
ска криза, обхванала све-
товната и в частност 
европейската икономика, 
повлия силно на нерефор-
мираното докрай българ-
ско стопанство. Соб-
ствеността бе сменена, 
но организацията и мате-
риалната база останаха 
на нивото на приватизи-
раната техника. На подоб-
но и дори по-ниско ниво е 
квалификацията на ра-
ботната ръка. Свободна-
та миграция на български 
граждани в трудоспособна 
възраст към по-развити-
те държави допълнително 
обезкръви нашата иконо-
мика.

Свиването на инвес-
тициите в туризма, граж-
данското строителство 
и инфраструктурата вло-
ши дисциплината и засили 
корупцията в бранша. Не-
спазването на правилата 
стана правило. 

Основните проблеми 
на строителните фир-
ми са няколко. Първият е 
намалелият обем поръч-
ки – държавни и частни, 
в резултат на огранича-
ване на инвестициите в 
изграждането и поддръж-
ката на инфраструкту-
ра. Следва масовото не-
спазване на правилата и 
законите в държавата, 
водещо до нелоялна кон-
куренция и практическо 
унищожаване на добре 
структурираните и ра-
ботещи дружества. Има 
голяма корупция при об-
ществените поръчки. 
Умишлено се усложнява 
инвестиционният процес 
– проучване, проектиране, 
съгласуване и одобряване 
на проекти, контрол по 
време на строителство-
то, както и въвеждане в 
експлоатация. Наблюдава 
се отсъствие на реална 

насърчителна политика 
от страна на държавата 
за развитие на малкия и 
средния бизнес. В резул-
тат на неспиращата миг-
рация се влоши балансът 
между образование, ква-
лификация и количество 
на предлаганата работ-
на ръка. И не на последно 
място - няма инвестиции 
в подобряване на органи-
зацията и качеството на 
обслужващата техника и 
кадрите. Без горното не 
е възможно повишаване-

то на конкурентоспособ-
ността на фирмите и съ-
ответно излизането им 
на нови пазари.

Ето какво трябва да 
искаме от държавата да 
направи за нас:

- Има остра нужда от 
сигурност, предвидимост 
(поне за един цял мандат), 
последователност и ста-
билност на държавното 
управление.

- Работа  „до дупка” 
за европейски субсидии и 
програми.

Свиването на инвестициите влоши 
дисциплината и засили корупцията - Насърчаване на ин-

вестициите (в банките 
има 40 млрд. лв. заключени 
спестявания, които могат 
да влязат в икономиката).

- Облекчаване на про-
цедурите в инвестицион-
ния процес. За сгради – V 
категория, под 300 кв. м, 
да не се изиск ват пълен 
комплект проекти (сега 
- 13 на брой), а само про-
екти по части архитек-
тура, конструкции, ел. и 
ВиК мрежи. Да се облекчи 
и съкрати процедурата по 
одобряване на горепосоче-
ните проекти.

- Да се облекчи и съкра-
ти процедурата по изгот-
вяне на ПУП-ПРЗ.

- Гласуване на драко-
новски закони срещу ко-
рупция и злоупотреба със 
служебно положение на 
всички властови нива.

- Да се предприеме 
комплекс от мерки за на-
маляване на съотношение-
то между сивия сектор и 
работещите „на светло” в 
полза на спазващите зако-
на фирми.

От друга страна всич-
ки ние трябва да разберем, 
че единственият начин за 
излизане от блатото е да 
се стимулират честните, 
мислещите, всеотдайни-

те, интуитивните, обра-
зованите и трудолюбиви 
граждани. Трябва да на-
правим така, че корект-
ността, почтеността и 
здравомислието да пре-
обладават в бизнес отно-
шенията между фирмите.  
Убеден съм, че единстве-
ните, които могат да се 
изправят срещу статук-
вото, са представители-
те на живия бизнес, който 
иска сигурност и правила. 
И все пак - какво да пра-
вим, за да вървим напред? 
Трябва да се ориентираме 
бързо в процесите и да се 
адаптираме към момент-
ните условия. Да търсим и 
да се развиваме в сегмен-
та, в който сме най-силни. 
Да се стремим към ефек-
тивност във всяко дейст-
вие. Да се подкрепяме. 
Винаги обединени сме по-
силни. Трябва да партни-
раме на държавата. Да не 
чакаме тя да ни оправи, 
а да предлагаме модели и 
закони, които работят за 
бранша. Никога не трябва 
да се отказваме и преда-
ваме. Всичко това може 
да звучи популистки, общо 
и наивно, но явно рестар-
тът изисква да се върнем 
в началото и да променим 
основни принципи.

„ИСС Инженеринг” се 
явява като естествено 
продължение на основа-
ната през 1993 г. фирма 
ЕТ „ИСС – Иван Стама-
тов”. Компанията запаз-
ва основния предмет на 
дейност и изпълнител-
ски и ръководни кадри. 
В началото възприема 
инженеринговия подход 
при изпълнение на стро-
ителни обекти – от про-
учвателни и проектни 
работи през изпълнение 
на ремонтни СМР и ново 
строителство до въ-
веждане на обектите в 
експлоатация, както и 
изпълнение на инвести-
торски и технически кон-
трол на обекти. Предлага 
вътрешно обзавеждане и 
специализирани дърводел-
ски услуги. Впоследствие 
се съсредоточихме върху 
СМР, ново строителство 
и вътрешно обзавеждане. 

Фирмата е редовен 
член на КСБ от 3 ноем-
ври 2004 г. При нас рабо-
тят специалисти за груб 
строеж, довършителни и 
инсталационни работи, 
вътрешно обзавеждане. 
Техническото ръковод-
ство на обектите се из-
пълнява от правоспособ-
ни специалисти, както и 
инвеститорският кон-
трол и авторският над-
зор. Към фирмата работи 
проектантски колектив 
за комплексно изпълнение 

на обекти от високото 
и ниско строителство, 
даване на проектни ре-
шения при ремонти и ре-
конструкции, изготвяне 
технически експертизи. 
Смятам, че за 25 години 
преход е крайно време 
да говорим за начини на 
решение на проблемите, 
а не само да ги по-
сочваме. Строител-
ството е сложен про-
цес в икономиката на 
страната, при който 
освен върху проек-
танти, надзорници 
и строители, основ-
ната тежест пада и 
върху общинската и 
районна администра-
ция. От работата  й 
пряко зависи крайни-
ят резултат. С ид-
ването на нов градо-
началник възложихме 
надежди за решаване 

на наболелите проблеми в 
нашия бранш.

Считаме, че въпроси-
те за незабавно решава-
не са:

-  Прекратяване  на 
дублираните функции 
на районната и общин-
ската администрация и 
по-добра субординация в 
действията им.

- Спазване на сроко-
вете за одобряване на 
проекти, както и те да 
се разглеждат на едно 
място, при своевременно 
пресмятане на дължими-
те такси по издаване на 
„Разрешение за строеж”.

- Подобряване на рабо-
тата на едно гише.

-  Заменяемост при 
отсъствие на служител 
(който и да е той). 

К а т о  о б о б щ е н и е 
трябва да посочим не-
обходимостта от бърза 

работа в процеса на съг-
ласуване и одобрение на 
инвестиционните проек-
ти. Това е важно при из-
бора на място, планира-
не и изготвяне на точна 
оценка за ефективност 
за всяко инвестиционно 
намерение в този дина-
мичен пазар.

С оглед на очаквани-
ята от развитието на 
българската икономика 
считам, че е важно сво-
евременното и пълно ус-
вояване на средства от 
новия програмен период 
2014 - 2020 г.

Инж. Стамат Стаматов, управител на „ИСС Инженеринг” ООД:

Крайно време е да говорим за решение 
на проблемите, а не само да ги посочваме 

Баварски павилион

Вилна сграда в с. Топола, община Каварна
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„Строителен и технически флот” АД 
– Варна, е единственият пряк наследник 
на хидротехническите фирми, участва-
ли преди 120 години в проектирането, 
изграждането и строителството на 
всички речни и морски пристанища в 
България. 

През последните години друже-
ството е работило на над 50 обекта в 
страната и чужбина. Сред тях са раз-
ширение и строителство на нови кейови 
места, ремонтно драгиране и възста-
новяване на проектни дълбочини в аква-
ториите на пристанищните комплекси 
в Бургас, Варна и Русе, както и изграж-
дане на пристанища в Сочи във връзка 
със Зимните олимпийски игри.

Основният проблем, с който се 
сблъскваме, е ограниченият обхват на 
обществени поръчки, свързани с хидро-
техническо строителство. Трудности 
създават и тромавите процедури по 

провеждане и сключване на 
договорите и започване на 
работа по вече спечелените 
поръчки. Законодателството 
дава възможност за безкрай-
но дълги процедури по обжал-
ване на взетите решения. 
Оспорващите ги участници 

обаче не носят никаква правна или ико-
номическа отговорност. Бяха приети 
промени в ЗОП, с които се вдигнаха так-
сите за обжалване на решенията, но те 
не са достатъчни. 

На ниво национално планиране на 
бюджета трябва да се преразгледа и 
оцени важността на изграждането, ре-
конструкцията, рехабилитацията и под-
дръжката на морските пространства, 
вътрешните водни пътища и приста-
нищата с регионално и национално зна-
чение.

Основните рискове за загуба на 
евросубсидии се коренят в съмнения 
за злоупотреби и корупция. Ако те не 
бъдат преодолени през новия програ-
мен период, опасността да се наложат 
корекции само ще расте. Tрябва да бъ-
дат повишeни капацитетът и ефектив-
ността в управлението на еврофондо-
вете.

Стоян Стоилов, изп. директор на „Строителен и 
технически флот” АД:

Валентин Димов, управител на „Ай Ви Сейлингс” ООД: 

Инж. Бистра Николова, 
управител на „Инжстройинженеринг” ЕООД:

Създадохме фирмата през 2000 г. и се 
специализирахме в довършителните СМР 
– всичко след грубия строеж. Залагаме на 
бързи, екологично чисти и икономични ре-
шения с материали на водещи производи-
тели, за да осигурим необходимото качест-
во и дизайн на обекта.

Основните проблеми, с които се сблъск-
ваме, са лошата инвестиционна политика 
на община Варна и монополните дружества. 

Останалите трудности са:
- Невъзможност за планиране на инвес-

тиционните намерения поради неспазване 
на сроковете за сключване на предварител-
ни и окончателни договори с „Енерго Про 
Варна” ЕООД.

- Неспазване на законовите срокове от 
страна на община Варна, свързани с проце-
са на одобрение на устройствените пла-
нове и проекти.

- Лошо управление на европейските про-
грами, свързани със саниране и възстановя-
ване на българските домове. Неправилното 
ръководство доведе до изпълнение едва на 
няколко пилотни проекта в цялата страна.

- Ниско качество на строителната до-
кументация за изготвяне на проектите, 
възложени от общината.

- Липса на инвестиции в изграждането 
на свързваща инфраструктура, засягаща 

изпълнението на бъдещите проекти.
- Влияние на сивата икономика в бранша 

и липсата на контрол от страна на отго-
ворните органи.

Проблемите, които визирам, са органи-
зационни и касаят желанието ни за работа 
в посока развитие на региона. Относно 
„Енерго Про Варна” ЕООД ръководителят 
на инвестиционната политика в него де-
кларира, че ДКЕВР е одобрил нула лева за 
инвестиции на дружеството за 2014 г.  

От новия програмен 
период 2014 - 2020 г. очак-
вам работа в посока ре-
ализация на европейски 
проекти за саниране и въз-
становяване на жилищни и 
обществени сгради. Надя-
вам се и да се осъществят 
дейности за развитие на 
транспортната струк-
тура, заложени в Общия 
устройствен план, с цел 
създаване на по-привлека-
телна среда за инвести-
ции в региона.

Инж. Красимир Даскалов, управител 
на „Лъки – Варна” ООД:

 „Лъки – Варна” ООД  е 
фирма с 25-годишна исто-
рия. Занимаваме се с високо 
строителство, включител-
но и на сгради - паметници 
на културата. Работим в две 
направления - строително 
предприемачество и строи-
телство на възлагане. През 
последните няколко години 
заради финансовата криза в 
частния сектор участваме 
основно в държавни и общински поръчки. 
По-значимите ни обекти за този период 
са например реконструкциите на операта 
в Русе, на драматичния театър във Варна, 
а в момента работим върху сградата на 
бъдещия исторически музей в Бяла.

Предполагам, че проблемите на стро-
ителните фирми във Варна са същите, с 
които се сблъскват колегите от цялата 
страна. Пречка е голямата бюрокрация в 
общината, което от своя страна бави из-
даването на строителните разрешения и 
другите процедури в инвестиционния про-
цес. Също така имаме сериозни проблеми 
с монополните дружества – с неопределени 
срокове за присъединяване към мрежите, 
неясни и непрозрачни условия, монополни 
договори и др. Всичко това води до голямо 
оскъпяване на строителния процес. Так-
сите непрекъснато се увеличават чрез 

все по-високи данъчни 
оценки, приемани от 
общинските съвети, в 
условията на силно за-
нижени пазарни цени. 
А срещу тях не полу-
чаваме нищо по-добро 
като инфраструктура, 
озеленяване и т.н.

Проблем за изпълнителите на об-
ществени поръчки е изключително лошо-
то качество на проектите, възлагани от 
властите. Това създава невероятни труд-
ности за изпълнителите, тъй като 95% от 
дейностите са по програми с европейско 
финансиране, а там корекции не са допус-
тими. Труден е и достъпът до банково кре-
дитиране. Финансовите институции по 
правило не дават пари на строители заради 
кризата в сектора.

Всички тези проблеми могат да се 
решат с избора на честни и отговорни 
кметове, министри и управляващи, които 
да назначат компетентни служители в 
администрациите.

През следващия програмен период  
очаквам ръст на икономиката и строи-
телството, на кредитирането и на цени-
те на недвижимите имоти.

Трудност за изпълнителите на 
обществени поръчки е изключително 
лошото качество на проектите

Рисковете от загуба 
на евросубсидии се коренят 

в съмненията за злоупотреби

Изпълнихме задачите, 
поставени ни за справяне 
с бедствието в кв. „Аспарухово”

Драматичният театър 

„Стоян Бъчваров”

Офис сграда 

„Граве България” 

в София

Офис сграда 

„Интерком Груп” 

„Инжстройинженеринг” ЕООД беше 
една от най-активните фирми, помог-
нали за справяне с бедствената ситу-
ация във варненския квартал „Аспарухо-
во”, който беше наводнен. 

Компанията, която е член на Кама-
рата на строителите в България, е 
включена в плана за преодоляване на 
бедствия и аварии на община Варна. 

„При сигнал от страна на кметство-
то сме длъжни веднага да се отзовем. 
По време на бедствието в кв. „Аспа-
рухово” участвахме във всички опера-
тивки на кризисния щаб и изпълнихме 
задачите, които ни бяха поставени”, 
казва инж. Бистра Николова, управител 
на „Инжстройинженеринг” ЕООД. 

„Обадиха ни се в 19 ч. вечерта. В 
21 ч. бяхме събрали хора и техника и се 
намирахме на мястото на бедствието. 
Беше тъмно и кално. Отвсякъде тече-
ше вода. Ние, заедно с още 2 - 3 фирми 
бяхме от първите, които се отзоваха. 

Основната ни задача тогава беше 
да разчистим централния път, за да 
могат хората поне да се приберат вкъ-
щи”, разказва Васил Коналиев, производ-
ствен директор на „Инжстройинжене-
ринг” ЕООД. 

„От първия до последния ден органи-
зацията беше на ниво. Пострадалата 
зона беше разделена на райони, като за 
всеки един от тях имаше отговорник. 
Ние работихме в т.нар. „Промишлена 
зона” в продължение на 20 дни. В момен-
та ситуацията в кв. „Аспарухово” започ-
ва да се нормализира”, допълва той. 

От новия програмен период очаквам 
проекти за саниране на жилищни и 
обществени сгради
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Иван Портних, кмет на община Варна: 

Предвиждаме облекчаване 
на процедурите, касаещи 
строителния бранш

Благодаря на всички 
фирми, които помогнаха 
за справяне с кризисната 

ситуация в кв. „Аспарухово“

Г-н Портних, какво е 

мястото на браншовия 

строителен сектор при 

вземането на управленски 

решения, важни за община 

Варна?

Браншовите организа-
ции, както и ОП на КСБ - Ва-
рна, са наш достоен парт-
ньор, на който общината 
разчита при вземане на от-
говорни решения. Неслучай-
но едно от първите неща, 
които направих при встъ-
пването ми в длъжност, бе 
създаване на Обществен 
съвет по устройство и раз-
витие на територията. За-
седанията с експертите се 
провеждат регулярно, излиза 
се с конкретни становища и 
препоръки към администра-
цията, която се съобразява 
с тях. Една от последните 
важни теми бе във връзка с 
реконструкция на градска-
та среда - естетизация и 
модернизация на главни пе-
шеходни зони и места за от-
дих. След проведената дис-
кусия съветът даде няколко 
предложения, включително 
за изграждане на мострен 
участък, който предстои да 
бъде одобрен от експерти-
те. Разчитаме на тяхната 
професионална оценка. 

Разбира се, разглеждаме 
и други важни теми, като 
обособяването на парко-
места, въвеждането на синя 
зона, опазването на памет-
ниците на архитектурно-
историческото наследство 
и др.

Тук е мястото да благо-
даря на всички фирми, които 
се отзоваха и помогнаха за 
справяне с кризисната си-
туация в район „Аспарухово”, 
който беше наводнен на 19 
юни. Оценяваме помощта 
на хората, които денонощно 
работиха за разчистване на 
тинята и калта.

Предвиждате ли мерки 

за облекчаване на админи-

стративните процедури, 

касаещи строителство-

то?

Да, стъпка в тази на-
сока бе възстановяване-
то на правомощията на 
районните архитекти. Те 
вече могат да одобряват и 
съгласуват разрешения за 
строеж на обекти от 5-а 
и 6-а категория и височина 
до 10 м кота корниз. Те бяха 
отменени през 2008 г. от 
предходното управление на 
община Варна. Смятам, че 
с правата, които даваме на 
архитектите в районните 
администрации, се оптими-
зират сроковете за съгласу-
ване и одобряване на инвес-
тиционните проекти. Мога 
да заявя, че в голяма община 
като нашата тази година 

няма забавени преписки за 
разрешения на строежи. 

Какви проекти се из-

пълняват тук? 

Много от проектите, 
които реализирахме, са 

свързани с подобряване на 
околната среда - дълбо-
ководното заустване на 
отпадни води в курорта 
„Златни пясъци”, рекон-
струкцията и модерниза-
цията на „Пречиствателна 

станция – Варна”, втори 
етап, както и пускането 
в експлоатация на новия 
тласкател на помпена 

станция „Акациите”. Те га-
рантират по-чисти води и 
плажове в морската столи-
ца и курортите. В реализа-
цията на тези съоръжения 
са вложени над 40 млн. лв., 
осигурени по европейски 

проекти. Напомням, 
че курортът „Св. св. 
Константин и Елена“ 
е първият без от-
падни води, оттича-
щи се в морето, тъй 
като две колекторни 
помпени станции ги 
изпращат към град-
ската пречиства-

телна станция. Отделяме 
специално внимание и на 
градската инфраструкту-
ра – работим по обновява-

не на центъра, изградихме 
нов паркинг до жп гарата с 
възможност за престой на 
автобуси с туристи. Така 
те могат лесно и бързо да 
стигнат до част от култур-
но-историческите паметни-
ци – Римските терми, музея 
за история на Варна, църкви-
те „Св. Атанасий” и „Успение 
на Пресвета Богородица”. 
Самите терми – Големите 
и Малките, в момента се 
обновяват, поставя се и 
декоративно осветление, 
изграждаме информационен 
център.

Въвеждаме нова полити-
ка по отношение на улични-
те ремонти. Тя предвижда 
пълна рехабилитация вмес-
то кърпене на дупки. Така са 
обновени бул. „Цар Освобо-
дител”, бул. „Трети март”, ул. 
„Брегалница” и др. От края 
на миналата година започна 
поетапното обновяване и 
на градския транспорт. По 
улиците на морската сто-
лица се движат 70 модерни 
автобуса, в които се пред-
лага безплатен интернет. 
Предстои да бъдат изгра-
дени високоскоростно тра-
се за градския транспорт, 
автоматизирана билетна 
система, велоалеи и др. Вър-
ви и доставката на новите 
тролейбуси - 30-те еколо-
гични возила са резултат 
от успешно защитен евро-
пейски проект. Работим за 
отварянето на първо кейово 
място до Морска гара и пре-
връщането на зоната в при-
влекателен център за отдих 
и развлечения. 

Има ли интерес към 

Варна от външни инвес-

титори?

Нелеката обществе-
но-икономическа ситуация 
се отразява по един или 
друг начин върху бизнеса, 
но Варна е град с огромен 
потенциал, който имаме 
амбицията да развиваме и 
презентираме – на турис-
тически борси, на бизнес 
изложения и т.н. Традицио-
нен е интересът на руски 
граждани към покупката на 
недвижими имоти. Органи-
зирахме няколко икономи-
чески срещи – с предста-
вители на Китай, Франция, 
Холандия, по време на кои-
то бяха заявени конкретни 
идеи за развитие на бизнес 
в областта на туризма, ло-
гистиката, образованието. 
Предстои форум, посветен 
на възможностите за круи-
зен туризъм, тъй като в мо-
мента Морска гара отчита 
рекорд по посещаемост на 
пасажерски кораби – заради 
кризата в Украйна. Имаме 
потенциал тази тенденция 
да бъде превърната в тра-
диция и Варна да стане по-
стоянна дестинация в мор-
ските маршрути. Интерес 
към града проявяват между-
народни IT компании, фирми 
проверяват възможностите 
за преработка на отпадъци. 
Всичко това са обнадежда-
ващи сигнали и аз вярвам, че 
с политиките, които водим, 
ще утвърдим Варна като 
привлекателно място за 
бизнеса.

Новата детска ясла 

„Мечо Пух” в кв. 

„Владислав Варненчик” 

е разположена върху 

площ от 1693 кв. м,  

а инвестицията е за  

1 670 000 лв. 

Покритият басейн към плувен комплекс „Приморски” бе офици-

ално открит на 25 май тази година от кмета на Варна Иван 

Портних. В басейна има 6 коридора, дълги по 25 м, 2 трибуни с 

320 седящи места за зрители, съблекални и фоайе за правосто-

ящи. Договорът за строителството е на стойност 2,9 млн. лв.
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Инж. Иван Иванов, председател на Консултативния обществен съвет по 
устройството и развитието на територията към кмета на община Варна:

Инж. Иван Курбанов, председател 
на Клуба на строителите 
ветерани във Варна: 

Необходима е актуализация на ОУП

Увеличава се броят на членовете ни

Отдавна имахме идея за създа-
ването на подобен съвет към об-
щината. Миналата година дойде и 
моментът за нейното осъществя-
ване. Освен към строителната гил-
дия се обърнахме към САБ, КИИП и 
други браншови организации. Техни 
представители също са членове на 
Консултативния обществен съвет 
по устройството и развитието на 
територията. 

Той е непартиен и неполитически 
орган, чиято задача е да подпомага 
кмета и общинската администра-
ция при анализиране, формулиране, 
разработване и изпълнение на поли-
тиките в развитието на Варна. 

Основните ни приоритети за 
2014 г. са:

- Редовно провеждане на заседа-
ния при предварително оповестен 
дневен ред.

- Обсъждане на проблемите и 
състоянието на цялостната град-
ска среда и инфраструктурата на 
община Варна (ОУП, пътно-транс-
портни съоръжения, пристанище, 
паркиране, сгради паметници и др.).

- Подпомагане работата на об-
щината по одобрителните и раз-
решителните процедури (срокове и 
такси). 

- Да има еднакви критерии и про-
зрачност при процедурите за възла-
гане на обществените поръчки.

- Работа с експлоатационните 
дружества „Енерго Про”, „ВиК Варна” 
и др.

- Обсъждане на възможностите 
за актуализация на общия устрой-
ствен план на Варна, както и напра-

вата на географска информационна 
система и специализирана карта на 
подземния кадастър.

- Да се проведе среща с ръковод-
ството на пристанище Варна-из-
ток с цел запознаване и обсъждане 
въпросите, свързани неговото мес-
тоположение, преместване и ново 
строителство. 

Клубът на строителите ветерани във Варна бе 
учреден на 4 декември 2013 г. На събранието при-
състваха над двадесет души. 

В краткотрайния период на своето съществу-
ване клубът проведе няколко мероприятия. Състоя 
се среща между строителите ветерани и ръковод-
ството на ОП на КСБ – Варна. Бе честван 80-годиш-
ният юбилей на Велико Десов. Проведе се и кампания 
по набиране на нови членове, което доведе до увели-
чаване на състава на клуба. 

Планираме да осъществим контакти със САБ, 
КИИП и други браншови организации, както и с пред-
ставители на местната власт.

Маргарита Димитрова, зам.-кмет на община Вълчи дол:

Община Вълчи дол има 
добра обезпеченост от 
местни суровини в област-
та на производство на 
строителни материали, 
керамични изделия и най-
вече в хранително-прера-
ботвателната промишле-
ност на зърнени култури, 
зеленчуци и плодове, както 
и оранжерийното произ-
водство на цветя.

Възможностите за 
развитие на общината са 
свързани с хранително-
вкусова промишленост, 
съпътстваща основните 
селскостопански производ-
ства, привличане на нови 
инвестиции, оранжерийни 
продукти и не на послед-
но място – създаване на 
условия за алтернативен 
туризъм.

Към настоящия момент 
не се извършват никакви 
строителни дейности от 
предприемачи с цел инвес-
тиция в гореописаните 

области. Единственият 
възложител на строител-
ни дейности е общината. 
Правят се възстановя-
ване и реконструкция на 
пътната инфраструктура 
и рехабилитация на ВиК 
мрежата. По Програмата 
за развитие на селските 
райони са финансирани 
проекти за рехабилитация 
на улиците „Никола Вапца-
ров”, „Стара планина” и 
„Добруджа”. Одобрени са  
проекти и по мярка 321 за 
подновяване и рехабили-

тация на  канализацията 
и ВиК мрежата в с. Чер-
венци, както и ремонт на 
пътя Вълчи дол – Войводи-
но. По ОП „Околна среда“ 
очакваме финансиране за 
проекта за разширение на 
канализационната и рекон-
струкция на водопроводна-
та мрежа на Вълчи дол.  

Един от проблемите 
на общината е, че инвес-
титори и предприемачи 
нямат възможност да по-
лучават информация за 
възможностите, които 
предлагаме. Също така 
поддържаме мнението 
на НСОРБ в посланието 
към политическите сили 
и кандидати за 43-тото 
народно събрание относ-
но децентрализацията на 
властта.

Очакванията ни от но-
вия програмен период са 
за опростяване на проце-
дурите по приемане и одо-
бряване на проектни пред-
ложения от общините във 
връзка с развитието и по-
добряването на условията 

на живот в малките насе-
лени места, тъй като те 
са бъдещето на страна. 

В oбщина Вълчи дол е 
изготвена бизнес страте-
гия за привличане на инвес-
титорите. В Общинския 
план за развитие са указа-
ни нашите предимства и 

недостатъци.
Относно направените 

промени в ЗОП и ЗУТ засе-
га бихме изказали мнение, 
че задължението за „Про-
фил на купувача” с повише-
ните си изисквания затор-
мозява не само технически 
наличните хардуерни и 

софтуерни възможности 
на общината, но също 
така и допълнително обре-
менява работата на еки-
пите ни. Засега поръчки 
по метода ин хаус при нас 
не се прилагат, така че не 
можем да изкажем мнение 
по тази тема.

Задължението по ЗОП за „Профил на купувача“ 
затормозява работата ни

Църква 

„Св. Архангел Михаил”

Централният площад
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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 изпълнението на обекти по ОП „Околна среда“

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



24 СТРОИТЕЛ РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ петък, 15 август 2014

Страницата 
подготви 
Елица Илчева

Има вариант поне с 
1/3 да се намали броят на 
общините. Това се обсъж-
да в работните групи на 
ГЕРБ, които подготвят 
управленската си про-
грама. Идеята е към по-
големи съседни региони 
да се влеят най-малките 
и неефективни, с по ня-
колко села, с администра-
ция и без никакви приходи, 
обясниха инициаторите. 
Освен икономиите окруп-
няването ще доведе и до 
по-лесно усвояване на ев-
ропари, смятат автори-
те на проекта. 

Сега  една  община 
може да  съществува, 
ако има над 6 хил. души 
население с околни села, 
които са на разстояние 

до 40 км. Това са пре-
димно малки и погранич-
ни селища. Най-малката 
община у нас е Чавдар 
и тя включва само едно 
село с общо 1272 жители. 
Челопеч също няма второ 
селище и има общо 1688 
жители. В Невестино, 
Трекляно, Хайредин и Кри-

чим 90% от държавната 
субсидия се използват за 
заплати на администра-
цията. 

Промяната на грани-
ците на общините може 
да стане само с указ на 
президента по предло-
жение на Министерския 
съвет.

Целта е да се пести финансов и 
административен ресурс и по-лесно да се 
усвояват европари

Хората от 20-те къщи на невестинското село Пастух, което е на почти равни разстояния от 

Кюстендил, Благоевград и Дупница, сега ходят на лекар или на пазар в по-големите общини, а 

не в административния център

Свилена Гражданска 

Обновеният участък между 
моста на „4-ти км“ и Окръжна 
болница от бул. „Цариградско 
шосе" в София ще бъде пуснат 
за движение на 20 август. Това 
заяви кметът на Столичната 
община Йорданка Фандъкова. Тя 
заедно със заместника си с ре-
сор „Транспорт и транспортна 
комуникация“ Любомир Христов 
направи инспекция на обекта. „До първия 
учебен ден трябва да приключи изцяло ре-
монта от „4-ти км“ до надлеза над бул. 
„Александър Малинов”. След това ще се 
работи по локалните платна на бул. „Ца-
риградско шосе“, обясни Фандъкова и под-
черта, че въпреки дъждовете строители-
те са успели да наваксат забавянето и 
рехабилитацията върви в срок.

По думите й до 15 септември трябва 
да приключи и ремонтът на бул. „Ботев-
градско шосе". 

Вече е започнало и изпълнението на 
проекта за подмяна на осветлението, 
финансиран по Международен фонд „Коз-
лодуй“. Той е за 3,3 млн. евро и ще обхване 
широкия център, кв. „Дружба" 1 и 2, Банкя 
и бул. „Цариградско шосе". „Местата са 
избрани така, че да се види енергоспес-
тяващият ефект в райони с различно 
строителство, населеност и т.н.“, по-
ясни заместник-кметът по транспор-
та Любомир Христов. По думите му ще 
бъдат сменени около 8000 осветителни 
тела. Процесът ще се извърши успоред-
но с ремонта на улиците. Според него 
ще бъдат спестени близо 500 хил. лв. от 
електроенергия. 

До края на август в движение ще се 
пуснат и първите 20 от общо 126 нови 
автобуса, които ще са климатизирани и 
достъпни за хора с увреждания. „Оборуд-
вани са с допълнителни рампи, със сис-
теми за аудиоинформация в салона. На 
практика това е възможно най-модерна-
та технология в автобусните превози”, 
посочи заместник-кметът по транспор-
та Любомир Христов.

СОФИЯ

Изградена е галерия при ремонта на 
Женския пазар. Построени са 90 нови 
търговски обекта. Това заяви кметът 
на София Йорданка Фандъкова по време 
на инспекция на обновяването на извест-
ното за столичани място. 

„Идеята за реконструкция 
на Женския пазар беше на граж-
даните. Преди няколко години 
те дойдоха при мен, постави-
ха своите изисквания и кон-
тролираха през цялото време 
процеса“, обясни тя. Проектът 
се реализира по инициативата 
JESSICA. Стойността му е 8,2 
млн. лв. Извършена е цялостна 
подмяна на ВиК мрежата и на 
настилките. „Тук поставихме и 
първите подземни контейнери 
за отпадъци в града”, комен-
тира Фандъкова и подчерта, 
че е мобилизирана общинската 
полиция и има разбирането от 
страна на Столичната дирек-
ция на вътрешните работи за 

увеличаване на полицейското присъст-
вие, защото това място може да стане 
изключително атрактивно, приятно и за 
разходка, и за пазар, включително и за по-
сещения от туристи. 

Още на страница 28.

Ремонт на пътищата в седем села 
в община Благоевград стартира до дни. 
Изцяло ще бъдат подновени асфалтови-
те настилки в селата Дъбрава, Логодаж, 
Бело поле, Делвино, Лешко и махала от 
село Горно Хърсово, информираха от об-
щинския пресцентър.

Асфалтиране на улици в Логодаж не е 
имало от 20 години. Предвижда се и ре-
монт на пътя до местността Картала, 
където десетки жители и гости на Бла-
гоевград прекарват свободното си време 
през зимата. Обновен ще бъде и пътят 
до Горно Хърсово. Ремонтните дейности 
са изцяло финансирани от общинския бю-
джет. Изпълнител на проекта е „Пирин-

стройинженеринг” ЕАД – фирмата, спе-
челила обществената поръчка. Пътят за 
туристическата зона Бодрост - Картала 
е частично ремонтиран преди няколко го-
дини с държавни пари.

Разбитите тротоари във Ве-
лико Търново ще бъдат подновени 
само ако се размразят парите по 
Оперативна програма „Регионално 
развитие“. Кметството в старата 
столица има проект и избран изпъл-
нител за цялостна реконструкция на 
пешеходните алеи, но докато част 
от договорените средства са спре-
ни, не може да го реализира. 

Прогнозната стойност е за над 
5 млн. лв. Те ще се вложат в подмяна 
на натрошените плочки по основ-
ните пешеходни артерии на града. 
Паветата сега са нови единствено 
пред някои от търговските обекти 
по главната улица. Наемателите им 

сами са поели ангажимент за обла-
городяване на общественото прос-
транство, информираха от дирекция 
„Териториално и селищно устрой-
ство“ в общината. От няколко дни 
вървят усилени ремонти на пешеход-
ните пътеки в кв. „Кольо Фичето“. 
Възстановена е част от тротоар-
ната настилка на ул. „Козлодуй“. 

„Пътни строежи“ - Велико Тър-
ново, завърши частичен ремонт на 
тротоар на ул. „Страцин“. Основно 
са подобрени около 30 м настилка 
от страната на църквата „Света 
Марина“. За да бъде защитена са 
монтирани колчета против парки-
ране. 

Кметът на Трявна инж. 
Драгомир Николов подпи-
са договор за извършване 
ремонта на сградите на 
читалище „Пенчо Славей-
ков 1871“ и „Пробуда-1924“. 
Ремонтно-строителните 
дейности станаха въз-
можни благодарение на 
проект по Програмата за 
развитие на селските ра-
йони. Той е на стойност 
593 227 лв. Дейностите 
ще бъдат извършени от 
„Екострой-Трявна“ ООД.

Читалище 

„Пенчо Славейков“
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Започна вторият етап 
от реконструкцията и 
рехабилитацията на бул. 
„Цар Симеон Велики“ в 
Стара Загора. Това е учас-
тъкът от ул. „Х. Д. Асенов“ 
в западна посока до кръс-
товището с ул. „Д. Ста-
ев“. През лятото на 2013 г. 
кметството финансира 
полагането на нов асфалт 
на източната част на 

булеварда, в участъка от 
„Св. Патриарх Евтимий“ до 
бул. „Крайречен“.

Капиталовата програ-
ма тази година започва с 
подмяна на настилката 
с бехатон плочи на юж-
ния и северния тротоар 
и полагане на нови бордю-
ри. Изграждат се улични 
дъждоприемни шахти, под-
менят се ревизионните 
шахти със система „Ако-
пак“ (самонивелиращи сe) 
с логото на община Стара 
Загора. 

Ще бъдат пребоядиса-
ни стълбовете за улично 
осветление и за тролей-
бусен транспорт. След 
ремонта на тротоарите 
ще се пристъпи към по-
лагането на нов асфалт 
и маркировка по пътните 
платна на участъка.

На новите тротоари 
се изгражда специална 
ивица с широчина 40 см от 
релефни тактилни плочи с 
керемиденочервен цвят, 
които служат за преду-
преждение на хората с 

увредено зрение, че пред-
стои препятствие. 

Ще бъдат засадени 
нови дървета и поставени 
цветни кашпи на трото-
арите. 

Изпълнител на  ре-
монтните дейности е обе-
динение „Пи Ес” – Стара 
Загора, а стойността на 
строително-монтажните 
работи е 1,5 млн. лв.

Паралелно с ремонта 
на булеварда от бившето 
кино „Ж. Диманов“ в източ-
на посока започва изграж-

дането на велоалея, която 
ще свърже кв. „Железник“ с 
парка. Строежът на близо 
8-километровото трасе 

е част от проекта за ин-
тегриран градски транс-
порт, който е за общо 29 
млн. лв.

8 километра велоалея ще свърже кв. „Железник“ с градския парк

„Въоръжете се с тър-
пение, има още 2 – 3 месе-
ца до приключване на ра-
ботата по рехабилитация 
на ВиК мрежите в града”, 
заяви кметът на Търго-
вище д-р Красимир Мирев 
на пресконференция на 
общинското ръководство. 
Проектът е на стойност 
12,7 млн. лв. и строител-
ството трябваше да при-
ключи до края на май тази 
година. „Към момента са 
изпълнени 87% от строи-
телно-монтажните рабо-
ти“, съобщи инж. Илияна 
Малчева – ръководител 
на проекта във фирмата 
изпълнител „Понсстройин-
женеринг” ЕАД. Причина за 
забавянето е несъответ-
ствие в кадастралните 

карти. 
По инициатива на об-

щината сроковете са из-
местени с разрешение от 
Управляващия орган на ОП 
„Околна среда“. Зам.-кме-
тът Диян Дечев обясни, 
че общината е напълно 
изрядна и няма нарушения 
по сключения договор за 
безвъзмездна финансова 
помощ.

По информация от фир-
мата изпълнител лот 1 в 
кв. „Боровец” е изцяло за-
вършен. „Понсстройинже-
неринг” работят усилено в 
останалите части на гра-
да, като се асфалтират 
разкопаните участъци. 
„Синхронът с ВиК е добър”, 
коментира още инж. Мал-
чева. Тепърва предстои 

влизане на изпълнителите 
в четири улици. 

„Наясно бяхме с неу-
добствата, съпътстващи 
реализацията на такъв ма-
щабен проект в града. Но 
ще трябва да приключим в 
указания срок”, заяви кме-
тът д-р Мирев. 

Гаранцията за стро-
ително-монтажните ра-
боти по изпълнението на 
рехабилитацията на ВиК 
мрежите е 7 години, от 50 
до 70 г. издържат положе-
ните тръби по проекта, 
които са германско произ-
водство.

Община Омуртаг ще 
получи 1 млн. лв. за подо-
бряването на водоснабдя-
ването в града. Парите са 
от Публичната инвести-
ционна програма „Растеж 
и устойчиво развитие на 
регионите“. Това припом-
ни кметът Неждет Шабан 
при първата копка по про-
екта за разширяване цен-
търа на населеното мяс-
то. От парите за ВиК 550 
хил. лв. са средствата за 
първия етап на допълни-
телното водоснабдяване 
на Омуртаг от язовир „Яс-
требино“ и 450 хил. лв. са 

за реконструкция на част 
от съществуващия водо-

провод от водоизточника 
в с. Кипилово до Омуртаг. 

Започналото разши-
ряване на централната 
част пък предвижда благо-
устрояване на простран-
ството пред сградата на 
общинската администра-
ция и свързване на двата 
площада. Общата стой-
ност е 403 045 лв., осигу-
рени също по публичната 
програма и от бюджета 
на община Омуртаг. Сро-
кът за изпълнение е че-
тири месеца. След това 
предстои и трети етап, 
който трябва да приключи 
преди края на годината.

Завърши реконструкцията на пътното платно на 
една от главните улици на Свиленград – ул. „Княз Бо-
рис I“ и кръстовището й с ул. „6 септември“, информи-
рат от общинската администрация на Свиленград. 
Улиците са основно ремонтирани със средства, от-
пуснати на местната власт от държавния бюджет. 
302 790 лв. са преведени за изграждане на канализация 
и благоустрояване на улиците около новоизградената 
многофункционална спортна зала, ул. „Княз Борис I“ и 
кръстовището й с ул. „6 септември“. Ремонтните дей-
ности изпълнява пътностроителна компания от Ста-
ра Загора. Общинско предприятие „Благоустрояване и 
озеленяване“ ще довърши тротоарите и бордюрите на 
обновените улици със средства от бюджета, уточня-
ват от общината.

Пет договора по Програмата за развитие на сел-
ските райони подписа кметът на община Гълъбово Ни-
колай Тонев. С евросредства ще бъдат финансирани 4 
строителни проекта – за рехабилитация на градския 
парк, за реконструкция и ремонт на Дома на култу-
рата „Енергетик“, за частичен ремонт на читалище 
„Просвета“ и за рехабилитация на парка в с. Главан. 
Общата им стойност е 502 382 лв. Най-много сред-
ства са предназначени за Дома на културата „Енер-
гетик“ – 189 777 лв. Предвижда се ремонт на вътреш-
ни помещения и прилежащи коридори и поставяне на 
външна топлоизолация. 143 286 лв. ще струва частич-
ното освежаване на читалище „Просвета“. С парите 
ще бъде направена реконструкция на покрива, ремонт 
на вътрешни помещения и прилежащи инсталации на 
читалищната сграда с цел възстановяване и запазване 
автентичния облик на сградата.

Три моста ще се ремонтират в па-
зарджишкото село Големаново, съобщи 
кметът Светлана Андреева. Те са над 
Талки дере, като единият е пропаднал 
частично и трябва да се разшири и 
обезопаси. Той е разположен в посока 
от църквата към полигона за борба с 
градушките. Освен това кметството 
планира асфалтиране на още две улици и 
поставяне на ограда на гробищния парк. 
Средствата са предвидени в капитало-
вите разходи на община Пазарджик. 

Работата по водния цикъл на 
община Раковски бе възобновена и 
финансовите корекции, наложени на 
проекта, отпаднаха. Решението е 
дошло в първия работен ден на слу-
жебния кабинет след извършен пов-
торен одит. Проверка е направена 
от две независими институции – 
Управляващия орган на ОП „Околна 
среда“ и Изпълнителната агенция 
„Одит на средствата от Европей-
ския съюз”. Констатациите са, че 
всички процедури са изпълнени зако-

Преведени са средствата за четири проекта 
на община Пордим, които получиха финансиране по 
Публичната инвестиционна програма „Растеж и 
устойчиво развитие на регионите”, съобщиха от 
кметството. Единият от тях е за възстановяване 
и реконструкция на сграда – общинска собственост, 
в село Вълчитрън. Областният управител на Плевен 
Илиян Йончев и кметът на Пордим Илиян Александров 
посетиха обекта, за да се запознаят с ремонтните 
дейности. В обновеното здание ще има кабинети за 
общопрактикуващи лекари и стоматолог, на втория 
етаж ще се преместят кметът и неговите служите-
ли, както и местните представителства на различни 
институции.

Другите три проекта са за цялостно или частич-
но асфалтиране на улици в общинския център и на две 
отсечки от четвъртокласната пътна мрежа – Каме-
нец – Обнова и Вълчитрън – Катерица.

Още две сгради – центрове за настаняване от 
семеен тип, са пред официално откриване в община-
та. Те се финансират по Програмата за развитие на 
селските райони и са в град Пордим и в с. Згалево. 
Обектите са част от изпълнението на Националната 
стратегия за деинституционализация на децата.

носъобразно и прозрачно, поради 
което се отменят наложените 
по-рано санкции. Кметът на Ра-
ковски Иван Антонов заяви, че 
новината е не само добра, а е 
глътка въздух за общината пред-
вид тежката финансова ситуа-
ция заради блокираните й сметки 
в КТБ. 

„Очакваме служебното прави-
телство да успее да възстанови 
и плащанията по ОПОС от стра-
на на Европейската комисия”, до-
бави кметът Антонов.
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Въведение  

в историческата  

хронология на процесите 

Пристанищните съоръ-
жения по Българското чер-
номорско крайбрежие от 
Античността до края на 
XIX в. са представлявали па-
янтови незащитени дърве-
ни конструктивни системи 
– скели, често разрушавани 
от морската стихия. В края 
на XIX в. тези съоръжения 
са били важен градоустрой-
ствен символ за Варна и 
Бургас.

Върху тях се извършва-
ли обществени събития, 
чествали се празници – те 
имали своето характерно 
социално присъствие в цен-
търа на градовете, които 
се формирали около тях. 
Пристанищните скели били 
емблема на просперитет и 
градско развитие, формира-
ли градската идентичност 
непосредствено след въз-
становяването на Трета-
та българска държава през 
1878 г. За това свидетелст-
ват множество доказател-
ства от края на XIX в., на 
които скелите неизменно 
присъстват в крайбрежни-
те панорами (фиг. 1).

За да бъде изяснено на-
пълно историческото раз-
витие на пристанищата в 
двата ни най-големи морски 
града, следва да се обър-
не внимание на процесите, 
провокирали тяхното из-
граждане. Пристанищните 
скели обаче били опасни и 
много неудобни за акостира-
не на плавателните съдове, 
като пряката претоварна 
дейност можела да се из-
вършва само при подходящи 
климатични условия, и то с 
лодки мауни (2). В лоши ат-
мосферни условия корабите 
излизали в открито море и 
хвърляли котва при входа на 
залива, като чакали времето 
да се оправи и да продължат 
работата си. При по-големи 
бури скелите се повреж-
дали, а лодките и мауните 
били изхвърляни на брега. 
Изключително примитивни-
ят и също толкова опасен 
метод на ръчно товарене и 
разтоварване в мауните от 
хамалите (3) допълнително 
влошавал и забавял работ-
ния процес. Това била тех-
нологията на обработка на 
товарите в заливите, като 
устройството на определе-
ни спомагателни функции на 
брега все още било в съвсем 
начална фаза.

Монолитно изграждане  

и формиране  

на прилежаща среда 

Проектирането и из-
граждането на приста-
нищата и оформянето на 
техните околни зони със 
специфични за товаро-раз-
товарното дело функции 
протича в периода след Ос-
вобождението – до 1903 г. за 

Бургас и до 1906 г. за Варна. 
Графичното проследяване на 
развитието на двата града 
показва колко мащабни и ва-
жни за времето си са тези 
съоръжения и как те проме-
нят устройствено градове-
те (фиг. 2).

Самият процес на стро-
ителство също представля-
ва научен интерес заради 
уникалните дейности, не-
извършвани в българската 
история до момента.

Във Варна например кон-
струкцията на кейовите 
стени представлява пъл-
неж от дребни ломени камъ-
ни и едри скални блокове от 
близка кариера, които били 
изсипвани на място. Кейо-
вите стени се оформяли 
от изкуствените блокове 
от камък, споен с хидравли-
чен разтвор и се оставяли 
да се втвърдят. След това 
те се потапяли върху пред-
варително обработената 
повърхност на дъното на 
залива. Това завършвало 
пристанищната конструк-
тивна система и оформяло 
окончателния вид на съоръ-
жението.

В Бургас строителство-
то протича по подобен на-
чин, като отново предвари-
телно на брега се отливат 
изкуствените блокове за 
направа на кейовите сте-
ни. С железопътна линия 
блоковете били пренасяни 
до строителната площадка 
на брега и се спускали във 
водата със специален кораб 
с подемен механизъм (фиг. 3 
и 4).

Така изградените прис-
танища се оформят като 
градоустройствен акцент, 
който предполага харак-
терни сгради, свързани с 
неговата специфична дей-
ност – складове или т.нар. 
пристанищни магазии. Те са 
изключително характерни 
сгради, свързани много сил-
но с пристанищната исто-
рия, носители на нейния „ге-
нетичен код”. Това е важно 
да се знае, защото именно 
те оформят силуетите още 
от тяхното създаване като 
съвременни монолитни съо-
ръжения в разглеждания пе-
риод. Разпознаваемите едри 
форми се възприемат лесно 
от морската панорама и 
формират пространстве-
ната композиция на прис-
танищата. Сградите, тяс-
но свързани с дейността на 
товаро-разтоварното дело, 
също са важен символ на но-
вото прогресивно бъдеще. 

Тези сгради се изпълняват 
през целия разглеждан пе-
риод и оставят своя силен 
отпечатък в градоустрой-
ствената планировка на 
крайбрежията.

В случая специфични-
те складове магазии пред-
ставляват едноетажни 
сгради с метална носеща 
конструкция и правоъгълна 
форма в план, голяма височи-
на, както и няколко портал-
ни врати по надлъжните фа-
сади, правещи ги удобни за 
складиране на най-различни 
товари (фиг. 5 и 6).

С изграждането на кейо-
вите стени и останалите 
хидротехнически съоръже-
ния (вълноломи, фарове и пр.) 
се формира градоустрой-
ствената среда. Допълва-
нето с емблематичните 
складови сгради на магазии-
те затваря пристанищните 

зони. Тук следва да се спо-
менат и разположените в 
близост и построени също 
в разглеждания период сгра-
ди на железопътните гари 
на Варна и Бургас, както 

и митническите такива. 
Изпълнени в характерния 
за епохата сецисион, те 
допълват архитектурно-ху-
дожествената композиция 
и осъществяват социална 
връзка с градските прос-
транства зад тях (фиг. 7). 
Ключовото място между 
морето и центровете на 
двата града вече се заело 
от пристанищата, които 
заедно с изградената около 
тях среда са се превърна-
ли в най-важния силуетен 
кадър на градовете откъм 
морето. Така се формира 

архитектурно-градоустрой-
ствената визия по морски-
те крайбрежия на младата 
българска държава в начало-
то на миналия век.

Заключение

Формирането и разви-
тието на пространствата 
на пристанищните зони на 
Варна и Бургас е изключи-
телно важен и интересен 
период от архитектурно- 
градоустройствената ни 
история. От една страна, 
той е първата подобна ин-
женерна реализация у нас, 
а от друга – представлява 
уникална градоустройстве-
на планировка, развита по 
крайбрежията на двата ни 
морски града. Обзорът и 

илюстрацията на основни 
моменти от началото на 
вълнуващия процес на съз-
даване на тези две приста-
нища и тяхната прилежаща 
среда цели да покаже колко 
важно е това историческо 
събитие. 

ЛИТЕРАТУРА

1. 100 години приста-
нище Варна. Юбилейно изд. 
Състав. Т. Божанов. Варна, 
2006, с. 46, 60, 62, 89.

2. Албум „110 години 
пристанище Бургас”. Със-

тав. К. Корудерлиева-Стоя-
нова. 2013, с. 8, 14, 27, 36, 51.

3. Архив на Военномор-
ския музей – Варна. 

4. Архив на Историче-
ския музей – Бургас.

5. Архив на Регионалния 
държавен архив – Бургас.

6. Архив на Регионалния 
държавен архив – Варна.

Речник

Маун – голяма неса-
моходна дървена лодка за 
товари, използвана в прис-
танища с недостатъчна 
дълбочина за газене на ко-
рабите, които се намират 
навътре в открито море 
при входа на залива.

Магазия – пристанищен 
склад.

Фиг. 1. Снимка на богоявленски ритуал, извършван на една от дървените скели във Варна, края на 

XIX в. (1)

Фиг. 2. Регулационен план на Бургас от 1891 г. с нанесени 

корекции от 1910 г. На плана вече се вижда новото 

пристанище на града (4)

Фиг. 7. Снимка с общ изглед от залива на Варна към пристанището и сградите на митницата 

 и железопътната гара на втори план (1)

Фиг. 4. Снимка на превозването на блоковете за Бургаското 

пристанище, първото десетилетие на XX в. (2)

Фиг. 3. Снимка от направата на кейовата стена на 

Бургаското пристанище, първото десетилетие на XX в. (2)

Фиг. 6. Снимка с изглед към пето корабно място и 

функциониращата магазия пред него, 1909 г. (2)

Фиг. 5. Чертеж на напречен вертикален разрез на магазиите 

и кейовите стени на източната част на пристанището – 

част от строителните книжа, първата половина на ХX в. (5)
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Смяната на собстве-
ността (държавна и ко-
оперативна) след 1990 г. 
доведе до значителни про-
мени в съществуващите 
стопански територии и 
отредените промишлени 
зони в населените места 
в страната. Съществува-
щите стопански сгради в 
основната си част от би-
вшите стопански дворове 
и промишлени зони бяха 
включени в нови агросто-
пански зони с конверсия на 
територията. За целта на 
база частични застрои-
телни решения за отдел-
ните УПИ, съгласно дейст-
ващото законодателство, 
се създадоха комплекси от 
малки и средни предприя-
тия, без да има цялостна 
устройствена визия за 
третирането на терито-
риите им. 

Обособяването на аг-
ростопански зони на прин-
ципа на конверсията в 
населените места следва 
да бъде проучено както в 
ОУП, така и с ПЗР с оглед 
проблемите от екологич-
но, благоустройствено и 
градоустройствено ниво. 
С изготвянето на ОУП 
на община или населено 
място агростопанските 
територии може да се 
обособяват като селищни 
образувания от местно 

значение (фиг. 1).
Нормативната уредба, 

засягаща териториите с 
аграрностопански функ-
ции (ЗООС, ЗСПЗЗ, ЗУТ и 
ЗГ, ППЗОЗЗ, ППЗСПЗЗ и 
др.), създаде рамката за 
планирането и територи-
алното структуриране на 
видовете дейности, тях-
ното устройствено пла-
ниране и инвестиционно 
проектиране.

Яркото отражение 
на тези процеси и тях-
ното проявяване се из-
разява чрез територи-
алната локализация на 
малките предприятия с 
аграрносто пански функции 
в рамките на населените 
места. Стартирането 
на промените и различи-

ята на инвестиционни-
те намерения на бизнеса 
доведоха до новата те-
риториална структура 
на населените места (в 
частност и на малкия 
град), което определи и 
необходимостта от ус-
тройствено планиране на 
същите. Създаването на 
нови ОУП се явява задъл-
жителна предпоставка за 
правилната устройствена 
организация на система-
та „Труд”, нейното струк-
туриране и функциони-
ране спрямо останалите 
системи – „Обитаване” и 
„Отдих”, в рамките на на-
селените места (фиг. 2).

В началото на своето 
развитие промишлените 
предприятия от селищни-

те промишлени зони не са 
имали комплексно решение 
на устройствените плано-
ве на градовете. Промиш-
леността е изобразявана 
само с виолетови петна, 
без да се отчитат редица 
фактори от природо-кли-
матичен и производствен 
аспект.

Специализираните про-
ектантски организации 
по хранително-вкусова 
промишленост решаваха 
генералните планове на 
производствените обекти 
самостоятелно, без връз-
ка на плановата структу-
ра на производствената 
територия с останалата 
структура на другите ра-
йони. По този начин храни-
телно-вкусовата промиш-

леност се разполагаше от 
различни страни на насе-
леното място и замърся-
ваше въздушния басейн 
при промяна на вятъра. 
Понякога предприятията 
успяваха да се сдобият с 

по-големи терени за необ-
ходимото им строител-
ство, което довеждаше до 
загуба на ценните градски 
терени за строителство 
с жилищно и обществено 
предназначение.

Класификацията на 
тези територии включ-
ва всички технологични 
процеси, засягащи живот-
новъдството и растени-
евъдството, изискващи 
урбанизирана среда на 
системата „Труд”, и е до-
пълнение към принципите 
и методите на устрой-
ството на индустриални-
те територии.

Принципите на об-
служване, достъпът до 
отделните УПИ са реша-
вани съгласно конкретния 
устройствен план, като 
специфичното при ново-
образуваните квартали и 
УПИ е обособяването на 
„бяла” и на „черна” зона. Зо-
нирането на територията 

е с оглед на санитарно-хи-
гиенните и зоохигиенни-
те изисквания, избягване 
пресичане на функционал-
ните потоци за доставка 
на храни и извозване на 
торищните маси. Освен 

това важно условие е 
обособяването на защит-
ни зелени ивици, цезури с 
ширина минимум 25 м за 
отделяне на различните 
комплекси за животни, из-
пълняващи ветеринарноза-
щитна функция. 

Застрояването  на 
„сивата” зона от агрос-
топанските територии 
може да включва освен 
сградите на хранителния 
сектор и сгради на всички 
помощнообслужващи сто-
панства, работилници, ре-
монтно-механични цехове, 
енергийно стопанство, 
гаражи, автопаркове, ав-
тосервизи, бензиностан-
ции и др.
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Георги Сотиров

Европейската визия и в един 
от най-проблемните столични 
райони – този на Женския пазар, 
е на път за пореден път да по-
твърди творческата симбиоза 
между решенията на Столична-
та община и работата на строи-
телните фирми. Девизът на сто-
лицата „Расте, но не старее” в 
тези дни би прилягал много точно 
под надписа „Женски пазар” след 
неговата тотална реконструк-
ция, която стана благодарение 
на средства, предоставени по 
инструмента JESSICA. Финанси-
рането е 7,1 млн. лв. Инициати-
вата на Европейската комисия е 
разработена със съдействието 
на Европейската инвестиционна 
банка и Банката за развитие на 
Съвета на Европа. Средствата 
по нея са за инвестиции в устой-
чиво градско развитие и възста-
новяване, които държавите от 
ЕС разпределят чрез специални 
револвиращи фондове. 

Основната част на 

проекта, 

разработен от архитектур-
ното бюро А. Д. А., който обхва-
ща участъка от бул. „Стефан 
Стамболов“ между бул. „Тодор 
Александров“ и ул. „Кирил и Мето-
дий“ и включва застрояване, бла-
гоустройство на пешеходната 
зона и подземната инфраструк-
тура, е пред закономерния финал. 
Идеята предполагаше два етапа 
на строителство. Първият – в 
участъка между улиците „Екзарх 
Йосиф“ и „Кирил и 
Методий“ ,  който 
включва обектите 
„Пазар I”, „Пазар II” и 
„Търговска галерия” 
и е готов за отдава-
не на наемателите, 
и вторият – в зона-
та между бул. „Тодор 
Александров“ и ул. 
„Пиротска“. Той пък 
ще включва ресто-
рант, амфитеатър 
и подземен общест-
вен паркинг.

От търговците 
на Женския пазар бяха поставени 
изисквания магазините да бъдат 
направени на по-малки модули, за 
да може да има повече възмож-
ност за дребните производите-
ли. Това е сторено.

Радостното е, че вече няма 
да ги има напористите мургави 
продавачи, чиито диалекти от 
цялата страна те съпътстваха, 
докато обикаляш и търсиш све-
жи зеленчуци от земеделци от 
околните на големия град села. 
Какви земеделци, бога ми?!

Всичко беше от борсата в 
„Слатина”, а на сергиите бяха до-
мораслите търговци, които аз за 
благозвучие наричам прекупвачи.

„Сливи за смет” – ето една 
българска поговорка, която тук 
може и да има приложение в по-
ложителен аспект, защото под 
Женския пазар са разположени 
подземни контейнери за смет. 
Това е експеримент. 21 контей-
нера с обем от 1 куб. м и 3 кон-
тейнера от 3 куб. м ще събират 
растителния отпадък от мага-

зините. Представям 
си в недалечно бъдеще 
как фирмата, която 
стопанисва пазарите 
в столицата, ще про-
извежда от този отпа-
дък компост, от който 
да печели.

Околностите също 
се  променят.  Има 
предписание от СО 
до собствениците на 
проблемните имоти да 
ремонтират фасади-
те. Разбира се, това 

е трудна и скъпа задача, но пър-
вите „лястовички” вече кацнаха 
срещу пазара. Тук Петър Диков – 
главният архитект на столица-
та, пояснява, че в интегрирания 
план за градско възстановяване 
и развитие се предвижда навли-
зане и в съседните квартали, 
включително и с помощта на ев-
ропейски средства, за цялостно 
обновяване на тази зона в София, 
която е с много чар и дух на 20-
те години на миналия век. 

Най-скъпото от проекта не е 
самото изграждане на пазара или 

пък оформянето на пешеходното 
пространство, а 

подмяната на цялата  

инженерна инфраструктура

по дължината на бул. „Сте-
фан Стамболов“ – в отсечката 
от ул. „Кирил и Методий“ до ул. 
„Екзарх Йосиф“, т.е. говорим за 
сериозни строителни изпълне-
ния, които рефлектират върху 
новия статус на живеещите 
наоколо. 

Близо до пазара са църквата 
„Св. св. Кирил и Методий“, Си-
нагогата, Централните хали, 
Западната стена на антична 
Сердика и катедралният храм 
„Свети Йосиф“ – най-голямото 
католическо здание в България. 

Гледката из района е различ-
на. Няма ги изгнилите тенекиени 
сергии по калната и мръсна ули-
ца, къде-

то си даваха среща не особено 
почтени търговци с драматично 
бедни хора, които се пазарят и 
за едната стотинка само. И по-
лицаи има достатъчно. Различ-
ното е, че те често спират за 
проверка на документите едни 

странни особи с големи торби 
от сезал. Вероятно скривалища-
та на нелегалните търговци на 
цигари из мазетата на околните 
къщи все още съществуват, но 
струва ми се, че и това скоро ще 
приключи. Точно тук ми се ще 
набързо да се отнеса до „Наш-
маркт” – най-популярния виенски 
пазар. Местните го наричат 

„Стомахът на града“. Това си-
гурно е по подобие на парижа-
ните с техния прочут пазар 
„Търбухът на Париж”, на чието 
място е построен супермодер-
ният търговски център Forum 
des Halles, а в близост до него 
е авангардният дворец Бобур, 
или пък го свързват с Емил 
Зола. Но това е друга тема и 
тя няма отношение към днеш-
ния репортаж.

Днешният репортаж обаче 
иска да наблегне на надеждата 

на читателите си, че скоро за 
софийския Женски пазар ще се 
говори като за виенския. А той 
самият се простира в продълже-
ние на километър и половина по 
протежението на ул. „Вийнцайле“ 
и река Виена. Западният край е 
по-интересен – с всякакви ви-
дове месо, плодове и зеленчуци, 
включително редки и екзотични, 
подправки, вино, сирене и масли-
ни, хляб, морски дарове, индийски 
и близкоизточни специалитети и 

сергии за кебапи 
и фалафели. Само 
секцията за оцет 
и зехтин е прию-
тила над 20 вида 
плодови оцета, 
десетина балса-
мови разновидно-
сти и различен 
овкусен зехтин. 
Можеш да наме-
риш и деликатеси 
като фурми с про-
шуто.

Малка подроб-
ност е, че този пазар съществу-
ва от XVI в. 

На тръгване

присядам край една от еле-
гантните чешмички. Надявам 
се, че те ще останат такива, 
каквито ме посрещнаха само дни 
преди официалното откриване 
на пазара. Припомням, че общата 
реконструирана площ е близо 13 
хил. кв. м. 

Преди да се отправя към мет-
рото на Лъвов мост, се отбивам 
из няколкото улички край пазара, 
където днес се чува само араб-
ска реч, а екзотичните наиме-
нования на магазините ни карат 
да се позамислим отново за „из-
тървания влак” с надписите на 
обществените места. Свобод-
ното движение на хората е един 
от принципите на демокрацията, 
но друго настроение можеше да 
има човек, ако тези стари софий-
ски улици приличаха поне малко на 
Самоводската чаршия във Велико 
Търново или на Етнографския аре-
ален комплекс в Златоград. Да по-
казват старите шопски умения 
през вековете, основно изделия 
на ръчния труд, антиквариати, 
картини, цветя, традиционни 
български места за хранене, ши-
вашки, медникарски, ювелирни ра-
ботилнички, но… Може би това е 
просто въпрос на бъдеще.

Европейската визия пробива и в един от най-проблемните столични райони

Новата част от тържището

В топлите дни можете да намерите 

прохлада край причудливата чешма

Някои от сградите наоколо вече са обновени

Църквата „Св. св. Кирил и Методий“

Системата за извозване на 

подземните контейнери за 

смет

Снимки Влади Георгиев
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Елица Илчева

Те трябва да излъчват 
строгост, да вдъхват рес-
пект. Съдебните палати 
обикновено са сред най-ма-
сивните сгради в нашите 
градове. Сред по-интерес-
ните са Бургаската и Ви-
динската, между които се 
забелязва и известна при-
лика. Красиви са съдебните 
палати във Враца, Русе и 
София. Тук също има сход-
ство във визията, като и 
трите излъчват своеоб-
разно достолепие. Според 
класации, които не претен-
дират за представителни 
изследвания, конкурса би 
оглавила Шуменската съ-
дебна палата. 

Всъщност историята 
на строителството на 
съдилища е свързана с Ос-
вобождението. То заварва 
България без нито една 
съдебна сграда – Осман-
ската империя не е пра-
вила постройки с подобно 
предназначение, защото не 
е имала нужда от тях. За 
всяка модерна нация обаче 
правосъдната власт е от 
най-голямо значение и пое-
майки по новия път на сво-
бодна държава, България се 
захваща да гради домове за 
правото. 

По инициатива на демо-
кратично настроените юр-
исти, предимно адвокати, 
на 16 юли 1926 г. се учре-
дява фонд „Съдебни сгради“, 
а Народното събрание гла-
сува Закон за построяване 
сгради на съдебните места 
(ДВ, бр. 83/16.07.1926 г.). 
Сумите по този фонд се 
набират от правораздава-
телната дейност на съди-
лищата, от заплащането 
на таксите и митата по 
различните видове дела. 

Тази положителна идея 
практически започва да се 
реализира след повече от 
десет години. 

Първата проектирана сгра-

да за съд е в Русе. 

Съдебната палата в 
Русе е проектирана като 
първата такава в Бълга-
рия. Мястото за сградата 
е избрано в центъра на гра-
да, в северния край на Пло-
щада на свободата, срещу 
Кръглия фонтан. Там някога 
е бил Балъкчъ пазар (Рибни-
ят пазар). Поради факта, че 
по онова време на мястото 
се е намирала къщата на 
тогавашния министър на 
правосъдието, строежът 
се забавя няколко години. 
Затова Софийската съдеб-
на палата е готова първа.

Първоначалният проект 
е изготвен от арх. Никола 
Лазаров, а по-късно екип 
към Министерството на 
правосъдието с ръководи-
тел арх. Пенчо Койчев го 
преработва. Роденият на 
28 януари 1876 г. Койчев е 
проектирал още Съдебна-
та палата в София, север-
ното крило на сградата на 
Народното събрание и лят-

ната резиденция в Царска 
Бистрица. 

Строителството за-
почва през 1929 г. След 
новото административно 
делене на страната обаче 
през 1934 г. крайдунавски-
ят град попада в Шумен-
ска област и Русенският 
окръжен съд е закрит. Но 
строителството продъл-
жава и с обявяването на 
Русе за областен център 
през 1941 г. е открит съд, 

преобразуван през 1949 г. 
в окръжен. По-късно тук се 
помещават Окръжният и 
Градският съвет на Русе. 
От 1990 г. пак е Съдебна 
палата. 

Тържественото откри-
ване на сградата става 
на 28 януари 1940 г. в при-
съствието на министъра 
на правосъдието, висши 
чиновници и юристи от 
цялата страна. Тя е с раз-
гъната площ 2820 кв. м, 
130 помещения и 7 съдебни 
зали. 

Интериорът е проек-
тиран изцяло от арх. Геор-
ги Папазов. Стъклописите 
са по проект на проф. Иван 
Пенков и са изработени в 
Германия. Скулптурните 
фигури на фасадата са дело 
на проф. Любомир Далчев, 
изработени са през 1938 г. 
Стойността на строежа е 
43 400 000 лв. по тогаваш-
ния курс. 

Най-красива е Шуменската 

палата.

Съдебната палата в 
Шумен има дълга и проти-
воречива история. Проек-
тът е дело на арх. Цонев. 
Представлява триетажна 

симетрична сграда. Чети-
ри големи каменни колони 
оформят централния вход. 
Между втория и третия 
етаж в двете странични 
крила и централното тяло 
също са поставени колони, 
които служат за украса.

Първоначално сградата 
е предназначена за Общин-
ски дом. Първата копка е 
направена на 14 септември 
1905 г. по инициатива на 
д-р Петър Кърджиев – то-

гавашен кмет на Шумен. 
Много скоро поради липса 
на средства строежът е 
замразен за дълго време. 
След 25 години, на 17 но-
ември 1925 г., Общинският 
дом е открит тържестве-
но. През 1931 г. общината 
продава сградата на Ми-
нистерството на правосъ-
дието за съдебна палата.

След  9  септември 
1944 г. предназначението 
й отново се променя – тук 
се настанява ОК на БКП, а 
от 1977 г. е художествена 
галерия.

От 1991 г. сградата от-
ново действа като съдебна 

палата и в момента е дом 
на четири институции – 
Окръжния съд, Окръжната 
прокуратура, Районния съд 
и Районната прокуратура.

Ямболската е гордостта  

на града.

Всяка сграда има своя-
та история – своето ми-
нало и настояще, защото е 
свързана с тези, които са я 
построили, които я ползват 
и чиито потребности за-
доволява. „В нашия град за 
съжаление останаха твър-
де малко стари постройки, 
които създават специфич-

ната атмосфера на Ямбол. 
Безспорно най-внушител-
ната монументална сграда 
е Съдебната палата.“ Това 
са написали на страницата 
си в интернет стопаните 
на Съдебната палата в 
Ямбол.

Решението за строи-
телство там е от 15 сеп-
тември 1937 г. и е на фонда 
„Съдебни сгради“.

За да се стигне до това  
в Ямбол, когато още не са 
изградени съдебни сгра-
ди в големи градове, като 
Пловдив, Варна, Сливен и 
други, е повлиял приносът 
на местните юристи. Про-
блемът е бил как да се реа-
лизира взетото решение за 
строеж. Управата на общи-
ната предоставя общински 
парцели в центъра, срещу 
бившата Земеделска бан-
ка. Обявен е търг, за кое-
то съобщава местният в. 
„Тракиец”. Първоначалната 
стойност на проекта е 
10 млн. лв. по тогавашен 
курс. Търгът е спечелен от 
двама братя от Трънско. 
Строежът започва през 
1939 г., като основната ра-
ботна ръка е местна. Про-
ектът е на известния по 

това време талантлив ар-
хитект Георги Папазов. Той 
е бил началник на Архите-
ктурната служба във фон-
да. Сградата е завършена 
през 1940 г. за рекордно 
кратък срок – около година 
и шест месеца. Построй-
ката е разположена върху 
1150 кв. м площ и се състои 
от партер и два етажа. Тя 
е оптимално функционал-
на за предназначението 
си. Има просторни сало-
ни, кабинети за съдиите и 
канцеларии за различните 
дейности, респектиращи 
зали с известна акусти-
ка, където се провеждат 

в подобаваща обстановка 
съдебните процеси, как-
то и тайни съвещателни 
стаи, в които съдиите ре-
шават присъдите, преди 
да ги произнесат. Всички 
стаи, кабинети, фоайета 
са композиционно свърза-
ни. Изпълнението на стро-
ителните работи е на из-
ключително високо ниво. 
Всеки, който и сега влезе 
в Съдебната палата, може 
да се убеди в това. Дърве-
ната ламперия, мозайката 
и мазилката, облицовката 
и днес изглеждат внуши-
телно. По отношение на 
архитектурата, конструк-
цията и изпълнението 
може да се каже, че тя е 
най-хубавата съдебна сгра-
да в Южна България за оно-
ва време. Специалистите, 
които ползват тази сгра-
да, признават, че и сега тя 
не отстъпва по нито един 
показател на съвременно 
построените съдебни па-
лати, а дори ги превъзхож-
да по своята функционал-
ност и вътрешен комфорт. 

Ямболската съдеб-
на палата заживява своя 
пълнокръвен живот след 
построяването и чрез хо-

рата, на които е служила. 
След бомбардировките над 
София е дала подслон и на 
Юридическия факултет. В 
града пристигат над 1200 
студенти юристи, 24 про-
фесори и 7 асистенти. 

Интересен факт е, че 
по ирония на съдбата там 
получава смъртна присъда 
човекът, дал всичко за гра-
дежа. 

Стоян Митев е най-дъл-
го управлявалият кмет на 
Ямбол – в продължение на 
18 години. Избиран е в три 
мандата от 1918 до 1944 г. 
Осъден е на смърт от но-
вия режим през 1945 г. 

Върху съдебните палати в Русе, Шумен и Ямбол лягат 
основите на закона в следосвобожденска България

Палатата 

на Ямбол

Красавицата на Шумен

Съдът в Русе

Архитектът на Русенската палата Пенчо Койчев е фотографирал всяка стъпка от градежа
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Елица Илчева

Животът под земята 
днес не е израз на бед-
ност. Това е желание да 
изразиш своята екстра-
вагантност или демон-
страция на грижа за при-
родата. При всички случаи 
къщата под земята може 
да е отлична алтернатива 
на конвенционалния дом. 

И обитаването на по-
добно пространство вина-
ги е уникално преживяване. 
Невероятните „землянки“, 
които привличат интере-
са на архитекти и стро-
ители и се превръщат 
в произведения на изку-
ството, никнат ден след 
oek в съвременния свят. 
Ето някои от последните 
предложения на дизайнери 
авангардисти. 

Къщата на Гари Невил

Специално за британ-
ската футболна звезда 
Гари Невил архитектите 
от студио Make Architects 
проектират дом, който е 
отличен пример за успеш-
на комбинация от красив 
дизайн и функционалност. 
Разгърнат е на един етаж 
и около 8000 кв. м. Една от 
основните цели при про-
ектирането е била да се 
създаде сграда, в която 
консумацията на енергия 
да е сведена до минимум. 

Това става възможно 
с традиционните мето-
ди на строителство и 
естествени материали. 
Термопомпа осигурява 
отоплението, докато фо-
товолтаични панели и вя-
търни турбини генерират 
енергия. 

Сградата е разположе-
на на хълм и това позволя-
ва лесно да се интегрира 

в околната среда. Външно 
прилича на цвете с лис-
тенца, като стаите са 
организирани около цен-
трална кухня. През нощта 
къщата изглежда просто 
вълшебно. 

Намира се в швейцар-
ското село Vals и трудно 
бихте я открили, ако не 
сте в самолет и не наблю-
давате мястото от пти-
чи поглед. 

Дизайнерът Матео Тюн и 

неговият Bella Vista 

Напоследък има много 
проекти за околната сре-
да и екохотел Bella Vista не 
прави изключение. В Ита-
лия можете да намерите 
невероятното изпълнение 
на дизайнера Матео Тюн. 
Проектът представлява 
11 отделни общежития, 
гладко вградени в склона. 
Строителството започва 
през 2009 г. и само след 3 
години Bella Vista е факт.

Сградите са със са-
мостоятелни екологични 
отоплителни и охлади-
телни системи, а в стро-
ителството са използвани 
местни ресурси и матери-
али от околните райони. 

Структурата и ди-

зайнът на къщичките са 
също силно повлияни от 
местната култура. Ак-
центът е поставен върху 
създаването на силната 
връзка с природата, като 
същевременно се комбини-
рат естествени и изкуст-
вени елементи, които се 
съчетават по хармоничен 
начин и не влизат в анта-
гонистичен сблъсък. 

В скалите на Мисури

За повечето подземни 
домове се избира хълм. 
Но да се реализира по-
добна идея е възможно и 
в пещера и това решение 
изглежда много логично и 
просто. Прекрасен пример 
е странният градеж, раз-
положен във Фест, Мисури, 
в пещера пясъчник. 

Дизайнерите Кърт и 
Дебора Слипер го превръ-
щат в свой уютен дом. 
Интериорът е модерен, 
използвани са уникални 

текстури, като недовър-
шени пясъчни стени, кои-
то дават на къщата не-
повторимо очарование. 

Не само избраното 
място е необикновено и 
приказно, но има и други 
детайли, които правят 
проекта чудесен пример. 

И, разбира се, това пак 
е нискоенергийна къща, 
оборудвана с геотермално 
отопление и умен дизайн, 
който елиминира нуждата 
от климатизация. Пещера-
та къща разполага с три 
спални, всички с недовър-
шени стени, и в известен 
смисъл прилича по-скоро на 
музей, отколкото на жили-
ще. 

Землянките на Петър Вец 

В Швейцария може да 
откриете и необичайните 
подземни къщи, чиято ре-
ализация е пример за нова 
и оригинална концепция, 
която свързва природата 

с прогресивния човешки 
свят и новата архитек-
тура. Своеобразното ми-
ниселище се състои от 
девет сгради с различен 
брой стаи. Представата, 
която се създава обаче, е 
за доста повече построй-
ки. Дизайнерът Петър Вец, 
който е автор на проекта, 
обяснява, че окото се лъже, 
защото вижда многото 
бели петънца, които се 
показват навсякъде изпод 
трева и земя. Да, къщите 
сякаш изникват от нищо-
то, почти напълно покри-
ти с пръст и трева. Това 
е изолационното „одеяло“, 
което не само осигурява 
защита срещу топлина и 
студ, но и срещу вятър и 
дъжд. Органичните форми 
на тези структури им поз-
воляват да се интегрират 
естествено в заобикаля-
щата среда и да станат 
част от пейзажа. Групира-
ни са ефектно около малък 
язовир.

Malator на Уелското край-

брежие 

Къщата Malator, разпо-

ложена на равния бряг на 
Уелс, не е изключение от 
правилото да е построена 
на хълм, за да осигурява 
видими входове. Проек-
тът е дело на компанията 
Future Systems. Авторите 
първо вдигнали изкустве-
на могила, а после „скри-
ли“ в нея къщата. Да, тя 
много трудно може да се 
намери, ако не се знаят 
точните й координати. 
Защото почти изчезва в 
земята. Разположението 
обаче предлага неверо-
ятна гледка към брега на 
Уелс. 

Aloni House се слива с 

пейзажа на Цикладските 

острови. 

Тук са използвани само 
материали, намерени в зо-
ната на строителството. 
Това, разбира се, е инте-
ресен начин сградата да 
се интегрира в околния 
пейзаж и просто да се раз-
твори в него.

Aloni House се намира 
на Цикладските острови. 
Идеята е била да отговори 
на насипите на ландшаф-
та в земеделските райони. 
Изборът на строителни-
те материали има много 
слабо въздействие върху 
околната среда, а и те 
изолират сградата ефек-
тивно. Тя е разположена 
върху 240 кв. м на едно 
ниво. 

Глинени стени регу-
лират температурата, 
зелен покрив осигурява до-
пълнителна изолация и по-
мага за разлива й в околния 
пейзаж. 

Последните дизайнерски решения, които 
предлагат лукс и връзка с природата

Къщата на Гари Невил

Aloni House

Bella Vista
Malator House в Уелс

Домът на дизайнерите Слипер в скалите на Мисури

Една от землянките на 

Петър Вец 
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ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Възложител: Община Доспат
Описание: В изпълнение на възложената 

му обществена поръчка, предмет на насто-
ящата процедура, Изпълнителят следва да 
осъществи строително-монтажните работи 
по два участъка от общински пътна мрежа с 
обща дължина 12,238 км: 1. път IV – 37079 „село 
Барутин - Владово дере – село Бръщен”, учас-
тък от км. 1+504 до км. 10+401.19; и 2. път IV 
– 37081 „Владово дере – село Црънча”, участък 
от км. 0+000 до км. 3+341.89 1. Възстановя-
ване носимоспособността и равността на 
съществуваща пътна настилка, отводнява-
не на общинска пътна връзка път IV – 37079 
„село Барутин - Владово дере – село Бръщен”, 
участък от км. 1+504 до км. 10+401.19, и пред-
вижда: разширяване на съществуващото 
пътно платно 4/6.00 м – пътно платно 4.00 
м (една пътна лента по 3.50 м и асфалтови 
водещи ивици по 0.25 м и банкети по 1 метър. 
За предпазване от свличания от страната 
на ската е проектирана бетонова стена с 
ригола с ширина 75 см. Полагане на асфалтова 
настилка – износващ пласт от плътен асфал-
тобетон тип „А” с постоянна дебелина 4 см и 
изравнителни и усилващи пластове – биндер 
с минимална дебелина 3 см. В участък с дъл-
жина 138 метра е проектирана реконструкция 
– предвиждат се локални ремонти – старата 
настилка се изгребва и се изпълнява нова с 
всички конструктивни пластове. Предвидено 
е отводняване на настилката посредством 
бетонови риголи с ширина 75 и 100 см до во-
достоците, предвидени са и напречни отво-
днители ф30, поставени на разстояние 80 - 
100 метра един от друг. В участъка има 74 
броя водостоци с ф50, ф80 и ф100 плочести 
водостоци и устообразни водостоци. Пред-
видено е разширяване на тръбен водосток 
при км. 0+768.19 и плочест водосток при км. 
0+856.51. Необходими са надзиждане челото 
на някои водостоци, както и почистване на 

всички. Предвидени са и ремонтни работи 
на стоманобетонов мост на км. 0+130.27, на 
км. 2+806.37 и на км. 5+970.24. Проектирана 
е и нова еластична предпазна ограда, пред-
видени са и 4 броя балази. Проектирани са и 
доставка и монтаж на нови пътни знаци на 
тръбни стойки ф40 мм, както и хоризонтална 
маркировка. 2. Възстановяване носимоспособ-
ността и равността на съществуваща път-
на настилка, отводняване на общинска пътна 
връзка път IV – 37081 „Владово дере – село 
Црънча”, участък от км. 0+000 до км. 3+341.89, 
и предвижда: разширяване на съществуващо-
то пътно платно 4/6.00 м – пътно платно 4.00 
м (една пътна лента по 3.50 м и асфалтови 
водещи ивици по 0.25 м и банкети по 1 метър. 
Полагане на асфалтова настилка – износващ 
пласт от плътен асфалтобетон тип „А” с по-
стоянна дебелина 4 см и изравнителни и усил-
ващи пластове – биндер с минимална дебели-
на 3 см. В участък с дължина 70,25 метра е 
проектирана реконструкция – предвиждат се 
локални ремонти – старата настилка се из-
гребва и се изпълнява нова с всички конструк-
тивни пластове. Предвидено е отводняване 
на настилката посредством бетонови риголи 
с ширина 100 см до водостоците, предвидени 
са и напречни отводнители ф30, поставени 
на разстояние 80 - 100 метра един от друг. 
В участъка има 17 броя водостоци с ф80 и 
ф1000 и 1 брой напречен отводнител ф30. 
Предвидени са и ремонтни работи по мосто-
во съоръжение на км. 0+040.27 – подбиване на 
основи,изграждане на стоманобетонови гард-
баластови стени и крила, изграждане на нови 
тротоарни конзоли, стабилизиране на речна-
та основа. Проектирана е и нова еластична 
предпазна ограда, предвидени са и 4 броя ба-
лази, разположени по две от двете страни на 
пътя. Проектирани са и доставка и монтаж 
на нови пътни знаци на тръбни стойки ф40 
мм, както и хоризонтална маркировка.

Наименование: „Извършване на строително-монтажни ра-
боти за реконструкция и рехабилитация на общински пътища с. 
Барутин – Владово дере – с. Бръщен и Владово дере – с. Црънча"

Наименование: Предмет на настоящата обществена по-
ръчка е извършването на „Строително-монтажни работи по ре-
хабилитация и реконструкция на общинска инфраструктура в с. 
Стоб и с. Мурсалево, община Кочериново”.

Още на: www.vestnikstroitel.bg

50%

1. ПЪРВА СТРАНИЦА – ЛОГО 

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

2. ВЪТРЕШНИ СТРАНИЦИ – РЕКЛАМНИ КАРЕТА

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

3. ПУБЛИКУВАНЕ НА ПОКАНА ЗА СЪБИТИЕ

Максимален обем 1/2 страница 500 лв.

4. ПУБЛИКУВАНЕ НА БАНЕР В САЙТА  

(www.vestnikstroitel.bg)

Размер  225х48 пиксела
Цена 150 лв./месец

5. ПУБЛИКУВАНЕ НА МАЛКИ ОБЯВИ

Цена за 10 кв. см 20 лв. 

6. ВЛОЖКИ до 50 г, до А4

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

7. ПРОФЕСИОНАЛНО ЗАСНЕМАНЕ НА ЧАСТНИ СЪБИТИЯ

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

8. ПРЕДПЕЧАТ НА ПОКАНИ, ПОЗДРАВИТЕЛНИ АДРЕСИ, ПОСТЕРИ

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

ОБЕМНИ ОТСТЪПКИ

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

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

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

Забележка: Посочените цени не включват ДДС.

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

За контакти: 

0888 55 39 50 – Ренета Николова

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

НОВО!

НОВО!

Oсн. предмет: 45233123 - Строителни и 
монтажни работи на второстепенни пъ-
тища
Прогнозна стойност: 5 767 768.18 лева
Краен срок за изпълнение: Завършване: 
30.04.2015 г. 
Срок за получаване на документация за 

участие: 17.09.2014 г.  Час: 17:00 
Срок за получаване на оферти или заяв-

ления за участие: 17.09.2014 г.  Час: 17:00

Отваряне на офертите: Община Доспат, 
гр. Доспат, ул. „Първи Май" №3, админи-
стративна сграда 1, стая 201
Дата: 18.09.2014 г.  Час: 15:00
За контакти: Евтим Чолаков
Факс: 03045 2312
Адрес: ул. „Първи май“ №3
Адрес на възложителя: www.dospat.bg
Телефон: 03045 2310
E-mail: obshtinadospat@abv.bg

Възложител: Община Кочериново
Описание: Дейностите по настоящия про-

ект предвиждат обновяване и рехабилитация на 
обществени зелени площи - паркови простран-
ства в с. Стоб и с. Мурсалево, заедно с приле-
жащата им инфраструктура, детска площадка 
и съоръжения към нея в с. Стоб, както и рекон-
струкция на площади, тротоари и алеи и изграж-
дане на улично осветление. Осъществяването 
на тези мероприятия ще подобри средата и 
качеството на живот на жителите и гостите 
от посочените населени места. Дейностите, 
предмет на поръчката, предвиждат: • да се 
реконструира площадното пространство в с. 
Стоб. Съществуващият площад със сегашна-
та си структурна организация не може да поеме 
необходимите функции на едно представително 
пространство и не удовлетворява потребности-
те на с. Стоб от място за социални контакти 
и мероприятия. Липсва обособена централна пе-
шеходна зона с изградени алеи. Наличното парко-
во пространство е компрометирано и се намира 
в лошо състояние. Голяма част от настилките 
(плочи) са изпочупени, част от подпорните сте-
нички са обрушени. Не са провеждани санитар-
но-хигиенни мероприятия за растителността. 
• преустройство и рехабилитация на парковото 
пространство пред общинска сграда, с. Стоб, 
УПИ II-509, УПИ III-509, УПИ IV-509 кв. 13, включ-
ващо изграждането на паркинг, алеи, сцена за 
театър на открито, детски кът със съоръжения 
за игра и др. атракции. Парковото пространство 
представлява алейна мрежа с паркова част от 
неподдържана дървесна и тревна растителност. 
Алеите и плочниците са в лошо състояние с об-
рушени бордюри, осветлението практически не 
работи, липсва паркова мебел. Съществуващият 
паркинг не може да поеме необходимите функ-
ции на едно представително пространство и не 
удовлетворява потребностите на с. Стоб от 
място за религиозни мероприятия. Съществу-

ващия навес (магерница) е в окаяно състояние и 
не може да изпълнява функциите си. На терена 
има отделни широколистни дървета, но тревна-
та растителност е изцяло компрометирана.; • 
реконструкция на съществуващото площадно 
пространство с налична паркова инфраструк-
тура (магерница) и прилежащ паркинг, с. Стоб. 
Съществуващото площадно пространство е 
неоформено, липсват настилка, тротоари и 
алеи, осветление и паркова мебел, тоалетни. 
Липсва изцяло осветление.; • преустройство и 
рехабилитация на детска площадка в двора на 
детската градина, УПИ V-20, кв. 62, с. Стоб. Съ-
ществуващата детска площадка не отговаря на 
съвременните изисквания за подобни съоръже-
ния. Тя е амортизирана и опасна за здравето на 
децата. Детските съоръжения са неподдържани 
и неотговарящи на съвременните изисквания за 
безопасност. • реконструкция на площадно прос-
транство в с. Мурсалево, УПИ VIII кв. 61 и УПИ III 
кв. 61. Съществуващият площад със сегашната 
си структурна организация не може да поеме 
необходимите функции на едно представително 
пространство и не удовлетворява потребно-
стите на жителите на с. Мурсалево от място 
за социални контакти и мероприятия. Липсват 
алейна мрежа, осветление и паркова мебел. На-
личните плочници са почти унищожени, липсват 
антипаркинг елементи, детски площадки и съо-
ръжения. Липсва изграден паркинг, както и обосо-
бено парково пространство. Подпорните стени 
са обрушени.; • реконструкция и подобряване на 
прилежащо пространство на църква в с. Мур-
салево и навес (магерница). Съществуващият 
двор със сегашната си структурна организация 
не може да поеме необходимите функции на едно 
пространство и не удовлетворява потребности-
те на с. Мурсалево от място за ритуални и ме-
роприятия. Алеите са унищожени, липсва ограда, 
съществуващата растителност е деградирала 
и на места унищожена.

Oсн. предмет: 45000000 - Строителни и 
монтажни работи 
Прогнозна стойност: 756 248.05 лева
Краен срок за изпълнение: Завършване: 
30.03.2015 г. 
Срок за получаване на документация за 

участие: 19.09.2014 г.  Час: 17:00  
Срок за получаване на оферти или заяв-

ления за участие: 29.09.2014 г.  Час: 17:00

Отваряне на офертите: сградата на Об-
щина Кочериново
Дата: 30.09.2014 г.  Час: 11:00
За контакти: Наталия Граховска
Факс: 07053 2330
Адрес: пл. „Трети март" №1
Адрес на възложителя: ob-kocherinovo.bg 
Телефон: 07053 2011
E-mail: obst_kocherinovo@mail.bg
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Биологичното откритие може да стане последен писък 
в методите за вентилация

Страницата 
подготви 
Емил Христов

В ъ з п и т а н и к ъ т  н а 
Кралския колеж по изку-
ствата Джулиан Мел-
ч и ор и  е  п р е д с т ави л 
първото изкуствено би-

ологично листо. То е на-
правено от копринени 
белтъци с включване на 
истински хлоропласти, 
които отговарят за фо-
тосинтезата при расте-
нията. Всичко, което е не-
обходимо за работата му, 
е малко светлина и вода. 

Неговата идея е ефектив-
ността на природата да 
бъде използвана в техно-
генна среда. Авторът на 
проекта „Копринен лист“ 
(Silk Leaf) си сътрудничил 
с учени от Лаборатори-
ята по коприната в уни-
верситета „Тъфтс“. Той 

изолирал белтъци от на-
турални копринени влакна 
и създал от тях сложна 
структура, в която раз-
положил зелените орга-
нели на растенията. По 
думите на Мелчиори той 
е произвел първия фото-
синтетичен материал, 

който живее и диша както 
обикновено листо.

Целта на изобрете-
нието е то да има широко 
приложение – от изгот-
вяне на декоративни еле-
менти за интериор, кои-
то да освежават въздуха 
в помещения, до фасади 
на сгради и генератори 
на кислород на борда на 

космически станции. Ма-
териалът може да стане 
последен писък в техноло-
гиите за вентилация. Той 
е направен така, че да 
пог лъща въздуха от улица-
та, да преработва влага-
та и въглеродния диоксид 
в кислород и да го подава 
обратно в затворените 
пространства. 

Китайският Googlе – Baidu, работи по създаване-
то на умен автомобил, който да помага на шофьори-
те с множество технологии. Превозното стредство 
ще представлява интелигентен асистент, който 
събира информация за пътните условия. В определе-
ни ситуации автомобилът ще може да се самоуправ-
лява, но въпреки това ще предпочита контролът да 
се извършва от човек. Разработката е в сравнител-
но напреднала фаза. Първите няколко прототипа ще 
бъдат готови следващата година. Основен фокус 
на колата ще е защита на пешеходците, както и 
маневрирането в огромните задръствания в Пекин 
и Шанхай.

О б о р у д в а н и т е  с 
Bluetooth обувки, проекти-
рани от индийската ком-
пания Ducere Technologies, 
могат да се свързват към 
смартфон, да получават 
упътвания от Google Maps 

и да навигират собстве-
ника си към целта чрез 
вибрации в лявата или 
дясната обувка при завой 
в съответната посока. 
Идеята на разработката 
е да помогне на хората със 

зрителни нарушения. Ком-
панията отбелязва, че съ-
ществуващите в момента 
устройства използват ос-
новно звукова сигнализа-
ция, докато създадените 
от нея обувки генерират 

деликатни вибрации, на-
малявайки разсейващите 
звуци. Индийската фирма 
ще започне да продава 
обувките през септември, 
като цената на един чифт 
ще бъде над 100 долара. 

Пешеходците в Лондон може скоро да започнат 
да пресичат улиците по „умни“ пътеки, екипирани със 
сензори и камери още през това лято. Иновативна-
та система, наречена SCOOT (съкратено от Split 
Cycle Offset Optimisation Technique), използва каме-
ри, за да определи колко хора чакат, за да пресекат 
улицата, и настройва дължината на светофарите 
в зависимост от времето, за което се предполага, 
че те ще се справят със задачата. Ще бъде тест-
вана и функция, която ще позволи на интелигент-
ната пътека да установи, ако пешеходец, който е 
натиснал копчето, се е отказал да пресича или го е 
направил на червено. Тогава зелената светлина няма 
да светне. Тестовете на иновативните пешеходни 
пътеки ще започнат тази година на кръстовищата 
извън лондонските метростанции „Балъм” и „Тутинг 
Бек”. Системата SCOOT вече се използва за кон-
трол върху автомобилното движение както в Лондон, 
така и в няколко други града, като Торонто, Пекин 
и Сантяго.

Луната е богата на 
вещество, което може да 
е от огромна полза на на-
шата цивилизация и дори 
да извърши революция в 
енергийната сфера. Това 
стана ясно след дълго-
годишни изследвания на 
лунни образци, доставени 
на Земята от първите по-
корители на спътника на 

нашата планета. Става 
дума за изотопа хелий-3, 
който е попаднал на Луна-
та в огромни количества, 
принесен от слънчевия 
вятър. Два пълни с тях 
товарни отсека на амери-
канска совалка могат да 
осигурят на САЩ енергия 
за една година при сегаш-
ното й ниво на потребле-

Проф. Паоло ди Трапа-
ни от университета на 
Инсубрия, Италия, пред-
стави своята система 
CoeLux след десетгодиш-
на работа. Иновацията 
изпълва затворени прос-
транства със светлина, 
имитираща слънчевата, 
през фалшив стенен или 
тавански прозорец. С нея 
човек ще има чувството, 
че е лято дори през зима-
та. CoeLux представлява 
осветително тяло, което 
е тънко само няколко ми-
лиметра. Изработено е от 
наноматериали, използва 

В началото на месеца 
Япония обяви старта на 
военна програма за борба 
с космическите отпадъци. 
Тези отломки са много по-
голям проблем, отколкото 
се предполагаше доскоро. 
В момента има над 3000 
парчета, които обикалят 
около Земята. Всяко от 
тях се движи с огромна 
скорост, което ги превръ-
ща в оръжие. Това се явя-
ва пречка за нормалното 
функциониране на сатели-

тите. Досега нито една 
държава не се е заемала с 
проблема сериозно, но, из-

глежда, Япония ще поеме 
контрола над ситуацията. 
JAXA – Японската космиче-

ска агенция, ще изстреля 
през 2019 г. специална мре-
жа за улавяне на космиче-
ски боклуци. Плановете са 
да се създаде военизирана 
наблюдателна програма, 
която да следи и контро-
лира полето от отпадъци 
от Земята. С други думи, 
това е първата стъпка 
към милитаризиране на 
космическото простран-
ство около Земята и тя се 
предприема от Страната 
на изгряващото слънце.

ние. Китай търси начини 
за добиване на този рядък 
изотоп, чиито обеми на 
Луната според твърдени-
ята на някои учени могат 
да удовлетворят светов-
ните потребности от 
енергия в далечно бъдеще.

Проф. Оуян Циюан – ръ-
ководител на програмата 
по изследване на Луната, 
заяви наскоро, че планета-

та е толкова богата на 
хелий-3, че нейните запа-
си могат да решат енер-
гийните потребности на 
човечеството за 10 хил. 
години напред.

По  предварителни 
оценки потенциалната 
икономическа ценност на 
този газ е около 3 млрд. до-
лара за тон, което прави 
неговия добив изгоден.

светодиоди и разчита на 
сложна оптична система 
с фотореалистично гене-
риране на енергия, която 
имитира начина, по който 
се разпръсва слънчевата 
светлина. Продуктът се 
предлага в три варианта. 
Устройството създава 
лъч от светлина, падащ 
под определен ъгъл, който 
може да бъде избран от 
клиентите. Системата 
е била финансирана от 
Европейския съюз и е спо-
мената по време на таз-
годишната „Конвенция за 
иновации” в Брюксел.
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Египет планира да по-
строи нов Суецки канал 
близо до 145-годишния 
исторически воден път. 
Това предвижда проект за 
няколко милиарда долара, 
насочен към разширяване 
на търговията по най-бър-
зия маршрут между Европа 
и Азия.

За да привлече повече 
кораби и да генерира при-
ходи, страната има плано-
ве да развие близо 76 хил. 

кв. км около канала в про-
дължение на години.

Моам Мамиш – предсе-
дател на организацията, 
експлоатираща Суецкия 
канал, е заявил, че про-
ектът ще включва 35 км 
разкопаване и 37 км раз-
ширяване и задълбочава-
не, което предполага, че 
сегашният Суецки канал, 
който е дълъг 163 км, може 
да бъде разширен като 
част от проекта.

Каналът, по който мор-
ските превозни средства 
пътуват между Европа 
и Азия, без да изминават 

целия път около Южна 
Африка, сега позволява 
движение само в едната 
посока, с отделни места, 
на които корабите могат 
да се разминат. Каналът 
бе национализиран от еги-
петския президент Гамал 
Абдел Насър през 1956 г. 
и сега е жизненоважен из-
точник на приходи за ико-
номиката на страната, 
след като тригодишната 
политическа нестабил-
ност се отрази тежко на 
туристическата индус-
трия и прогони западните 
инвеститори. Египет пе-

чели около 5 млрд. долара 
годишно от таксите за 

движение по него. Очаква 
се до 2023 г. новата линия 

да повиши приходите до 
13,5 млрд. долара годишно.

Съоръжението за няколко милиарда долара ще помогне 
за разширяване на търговията между Европа и Азия

Представете си зоо-
парк, в който животните 
няма нужда да бъдат в 
клетки. Точно обратното 
– посетителите, които ис-
кат да видят дивия свят, 
ще го правят от специал-
ни заграждения, които са 
скрити и не пречат на жи-
вотните да се разхождат 
свободно. 

Това е проектът на 
датския архитектурен ге-
ний Бярке Ингелс, с който 
той смята да преобърне 
надолу с главата зоопарка 
от 60-те години на мина-
лия век в Гивскуд, наречен 
„Зоотопия”. Ключов еле-
мент не са просто 300-те 
акра (над 1200 дка), в които 
животните ще могат да 
живеят необезпокоявани 
от решетки и пазачи. „Най-
голямата и най-важната 
задача на архитектите е 

да се уверят, че градовете 
ни предлагат щедра рамка 
за хора от различни среди, 
икономика, пол, култура, об-
разование, и то така че те 
да живеят заедно в хармо-
ния. Да се постигне това, 
е най-трудно именно в една 
зоологическа градина”, каз-
ват от „Бярке Ингелс Груп”.

Посетителите ще мо-
гат да наблюдават лъво-
ве от бункер, заровен под 
хълм, и да надникнат при 
пандите през параван от 
бамбук. Ще гледат мечки-

те от малка къща, скрита 
в купчина дървесни ство-
лове. „Вместо да копираме 
местна или от различни 
континенти архитектура, 
ние предлагаме сградите 
да се интегрират и да се 
слеят с пейзажа, доколкото 
това е възможно”, обяснява 
Бярке. Желанието му е да 
се избегне обичайния Дис-
ни подход, при който клет-
ките на тигрите са като 
индийски храмове, а за да 
видиш пандите, влизаш в 
китайска пагода.

Важното значе-
ние на град Гуанч-
жоу като основна 
търговска врата 
на Китай ще бъде 
допълнено от нов, 
мега бизнес ком-
плекс на река Чжу-
цзян. Преди много 
години, по време на 
сменящите се им-
ператорски динас-
тии, търговският 
град в Южен Китай 
с т ав а  п ъ р в о т о 
местно селище с 

международно значение. За да поддържа многовеков-
ния му статут, голямата строителна компания China 
Communication Construction Corporation (CCCC) е поръчала 
на местното архитектурно бюро Atkins да разработи 
проект за бизнес център от висок клас.

Проектът носи името Window of Guangzhou („Прозо-
рецът на Гуанчжоу”). Той предвижда издигане на брега 
на река Чжуцзян на три масивни конструкции – две мо-
нументални фасади с формата на рамки на прозорец и 
отделна кула с височина 208 м. Заедно трите сгради, 
погледнати от морето, представляват числото 001, 
символизиращо първенството на града като търговски 
възел на Китай. В основата на разработката са положе-
ни доста иновативни принципи на проектиране – стъкла 
със защита от силните слънчеви лъчи и обезопасеност 
срещу бури, типични за тази гореща и влажна част на 
Китай.

Хотел „Окура” в Токио, считан за еталон на мо-
дернизма в японската архитектура и нареждан сред 
местата с най-добро обслужване в света, ще бъде 
разрушен. Главната сграда ще бъде бутната през сеп-
тември, за да може на нейно място да построят нов, 
по-голям хотел. Планът за разрушаването се счита за 
събитие в архитектурните среди, тъй като хотелът 
е построен през 1962 г. и десетилетия наред остава 
непокътнат поради факта, че е образец на японската 
архитектура.

Управата му уверява, че новата сграда ще съх-
рани естетиката на старата и лобито ще напомня 
сегашното. Но идеята е бъдещата постройка да даде 
възможност на хотела да обогати услугите, които 
предлага.

През последните години все повече собственици 
на сгради в Япония предпочитат да събарят и да из-
граждат наново постройките, вместо да ги ремонти-
рат. Желанието за прераждане на хотела е свързано 
и с предстоящото провеждане на Олимпийските игри 
в Токио през 2020 г.

Проектът за разрушаването обаче не се приема 
еднозначно и вече има организирана петиция, която 
настоява за съхраняването на сградата.

Властите във Венецуела започнаха акция по из-
празването на „Кулата на Давид” (Torre David) в сто-
лицата Каракас, известна още като най-мизерния не-
бостъргач в света.

Правителството е решено да изведе оттам сто-
тици семейства, които през последните 7 години са 
превърнали в свой дом изоставения недовършен не-
бостъргач. Вече се появи информация, че властите 
преговарят с китайски инвеститори, които проявяват 
интерес да купят кулата и да я облагородят. За целта 
обаче трябва да се намери решение за няколкото хиля-
ди бедни хора, които я обитават.

Torre David е висока 45 етажа и е проектирана от 
венецуелския архитект Енрике Гомес. Малко преди да 
бъде довършено обаче през 1993 г., зданието е изо-
ставено след смъртта на инвеститора. Ситуацията 
допълнително се усложнява от краха на венецуелската 
икономика през 1994 г. Днес в него живеят над 1000 
семейства, които са се нанесли там незаконно, но не 
разполагат с друг подслон. Именно заради това място-
то е известно като „вертикалния бедняшки квартал”.

Властите са решили някои от семействата, оби-
таващи „Кулата на Давид”, да бъдат преместени в 
Куа – град на около 50 км от Каракас.

Акцията обаче е посрещната с критики от непра-
вителствени организации, които смятат, че прави-
телството не е положило усилия да разреши проблема. 
Според архитекти и специалисти по градска среда из-
празването на сградата не е решение, тъй като в гра-
да липсват достатъчно достъпни жилища и хората, 
които обитават „Кулата на Давид”, няма да получат 
достъп до сигурни и удобни подслони. Общинските до-
мове за социално слаби пък се намират твърде далече 
от града и местата, където се предлага работа, и 
реално не дават възможност на нуждаещите се да се 
интегрират икономически.

Самите обитатели на небостъргача разказват, че 
са положили усилия да превърнат сградата в обитаемо 
място и не разполагат с негова алтернатива.

Новата схема преобръ-
ща също така модела на 
безкрайни алеи и площадки, 
с тук-там малки загражде-
ния. Вместо това посети-
телите ще се събират на 
малък централен площад, 
откъдето ще тръгват по 
един от трите маршрута, 
кръстени на трите кон-
тинента – Африка, Азия и 
Америка. През Африка ще 
се минава с лодки, които 
са прозрачни отвътре и 
отражателни отвън. Ар-
хитектите работят със 
странната идея, че жи-
вотните няма да забеле-
жат големи метални меху-
ри, плуващи в реката. Над 
Америка ще се лети, а през 
Азия ще се карат велоси-
педи. Чрез проекта архи-
тектите от студиото на 
Ингелс искат да ни дадат 
възможност да научим 
нещо от животните, има-
щи шанса да са на свобода. 

Френското правителство обяви, че ще инвестира 200 
млн. евро в ремонта на Голямата арка на отбраната в 
Париж, която беше изградена преди 25 години по случай 
200-годишнината от Революцията.

Инвестицията ще се фокусира върху южната страна 
на арката, където се помещават кабинети на служите-
ли на Министерството на екологията, които се оплак-
ват от липса на достатъчно светлина и лоши условия 
на труд.

През годините монументът в Дефанс бе преследван 
от лош късмет, след като през 2010 г. се повреди асан-
сьорът, стигащ до покрива, а районът около северната му 
страна е затворен заради опасност от падащи мраморни 
плочи, с които е облицован. Обследване на конструкцията, 
проведено между 2004 и 2010 г., заключи, че всяка шеста 
плочка от фасадата е сериозно повредена от дъжда.

Възстановяването се очаква да започне през ок-
томври и да продължи две години. Строителството на 
арката стартира през 1982 г. и приключва през 1990 г. 
Конструкцията представлява почти перфектен куб с раз-
мери 108 на 110 на 112 м. Проектът за нея е на архите-
ктите Ото фон Спрекелзен и Пол Андрьо.
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КНИГА НА СЕДМИЦАТА

ФИЛМ НА СЕДМИЦАТА

Книгата разглежда как се изграж-
да един шампион и надниква в личния 
свят на харизматичния, но загадъчен 
тенисист Рафаел Надал. Тя разкрива 
любопитни подробности от личния жи-
вот на Рафа, когото малцина познават 
отблизо, въпреки че е световноизвес-
тен. За първи път читателите ще 
могат да се запознаят с обкръжение-
то на Надал – с всеки член от семей-
ството му, с приятелите, с екипа, с 
който работи, с всички, на които той 
до голяма степен дължи успехите си в 
личен и професионален план. Фенове-
те ще научат в какви суеверия вярва 
тенисистът, какви са неговите малки 
ритуали за успех, каква е техниката 
му на корта, защо не поздравява про-
тивника си при точка, защо играе ос-
новно на бекхенда на Роджър Федерер, 
как преживява загубите, как се въз-
становява от контузиите, страхува 
ли се от победите.

Книгата проследява професионал-
ното развитие на Рафаел Надал, като 
акцентите са двата ключови мача в 
кариерата му – победата над Федерер 
на „Уимбълдън” през 2008 г. и над Новак 
Джокович на US Open 2010. В автоби-
ографията му са описани моментите 
на триумф, както и трудните периоди 
на тежки контузии.

Какво кара бъдещата тенис звезда 
да се откаже от обещаващото си раз-
витие като успешен футболист още в 
ранна възраст? Как той заменя фут-
болната топка с тенис ракетата и 
какво е да си на дванадесет и вече да 
имаш блестяща спортна кариера зад 
гърба си – това са само малка част 
от историите в книгата.

Специална глава в „Рафа. Моята ис-
тория” е отделена на жените в живо-
та на Надал, сред които особено мяс-
то заема неговата майка Ана Мария. 
Читателите ще разберат какво са за 
Рафаел Надал домът и семейството 
и как преживява раздялата на своите 
родители, както и защо е привързан 
толкова силно към по-малката си сес-
тра. Много усилия коства на неговата 
приятелка Мария Франсиска да оста-
не анонимна, защото изкушението за 
папараците да ги снимат заедно с 
Рафа е изключително голямо. Първи-
ят финал на турнир от Големия шлем, 
който тя гледа на живо, е „Уимбълдън” 
едва през 2010 г. 

За да разкаже историята си, На-
дал обединява сили с Джон Карлин – 
автора на „Да надвиеш врага: Нелсън 
Мандела и играта, която създаде една 
нация” – книгата, по която е направен 
номинираният за „Оскар” филм „Несло-
мим”.

Рафаел Надал е роден през 1986 г. 
на остров Майорка, Испания. Спече-
лил е общо четиринайсет титли от 
Големия шлем и кариерен Голям шлем – 
победи и на четирите турнира, както 
и златен олимпийски медал от Пекин 
през 2008 г. Той продължава да живее 
в Майорка и смята, че никога няма да 
се премести другаде.

Във фунията на торнадо F5 
– най-високата категория по 
скалата на Фуджита, ветро-
вете достигат невероятната 
скорост от над 200 мили в час. 
Щетите са катастрофални, а 
завихрянето може да повдигне 
къщите на височина 100 м и 
да изкорени всички дървета. 
В пълната си ярост такова 
торнадо унищожава всичко по 
пътя си. „В окото на бурята” 
е трилър, който разказва за 
подобно опустошително бед-
ствие. 

Само за няколко часа Сил-

въртън, щата Оклахома, е опу-
стошен от невиждана досега 
буря. Целият град е оставен 
на милостта на непредвиди-
ми и унищожителни циклони, 
а екип от професионални пре-
следвачи на бури прогнозира, 
че най-лошото тепърва пред-
стои. Повечето хора търсят 
сигурен подслон, докато други 
се втурват към вихъра, из-
пробвайки колко близко може 
да стигнат до бурята и да на-
правят кадъра на живота си. 

По-голямата част от сце-
ните във филма са заснети 

от телефонни камери и пре-
носими видео рекордери (в 
стилистиката на „Чудовищ-
но”). По този начин зрителите 
ще се чувстват, че все едно 
са в центъра на събитията. 
Ще изживеят силата на при-
родата в най-екстремната й 
форма. 

„Какво правиш, когато към 
теб се приближава торнадо с 

ширина две мили? – пита се 
режисьорът Стивън Куейл. – 
Дали ще търсиш укритие, дали 
ще избягаш надалече, или ще 
се втурнеш към него? Мислех, 
че ще е наистина интересно 
да покажа как различните хора 
реагират на такова екстрем-
но природно явление, когато 
няма къде да отидеш, няма 
къде да се скриеш.”

Страницата 
подготви 
Мартин Динчев

Най-известното в света 
руско музикално шоу, чийто 
диригент е талантливият 
маестро Михаил Турецкий, ще 
гостува в зала 1 на НДК на 30 
октомври. В изключителния 
ансамбъл, носещ името Хор 
на Турецкий, са събрани десет 
солисти с различни мъжки гла-
сове. Те представят истински 
музикален театър със собст-
вена оригинална режисура, 
певческо, актьорско и хорео-
графско майсторство.

Трупата се събира през 
1990 г. и само две години по-
късно получава международна 
известност. Уникалният фор-
мат, който създава маестро 

Турецкий, и изпълнителското 
умение на неговите солисти 
са в основата на успеха на 
хора.

Спектаклите са във всички 
музикални стилове. Благодаре-
ние на широкия гласов спектър 
на певците те представят с 
еднакъв успех най-разнообраз-
ни песни – от Бах през Queen 
до Rammstein. В репертоара 
им влизат мюзикъли, опери 
и оперети, градски романси, 
шлагери от съветската епоха, 
световни рок и джаз хитове, 
както и парчета от съвремен-
ната поп сцена.

Уникалният сбор от мъжки 
гласове има общ диапазон от 
четири и половина октави – от 
най-ниския (бас профундо) до 
най-високите (тенор алтино и 
контратенор), които успешно 

заменят женски гласове.
Ансамбълът е гостувал на 

някои от най-престижните 
сцени в света – Кремълския 
дворец, Роял Алберт Хол (Ан-
глия), Карнеги Хол (Ню Йорк), 
Долби Тиътър (Лос Анджелис), 

Джордан Хол (Бостън) и още 
над 100 зали в други страни.

Билетите за шоуто стру-
ват между 40 и 100 лв. и могат 
да бъдат намерени в разпро-
странителската мрежа на 
Eventim.

Спектаклите са във всички музикални стилове

Новият албум на 
легендарния Робърт 
Плант Lullaby and… 
The Ceaseless Roar 
ще бъде издаден на 9 
септември. Творбата 
включва 11 нови пар-
чета, 9 от които са 
оригинални песни, на-
писани от вокалиста 
на Led Zeppelin и бан-
дата му The Sensational Space Shifters.

„Това е празничен запис, силен, смел, африкански”, казва Плант. 
„Целият ми устрем като певец е черпил сили от братството. 
Имам голям късмет да работя с The Sensational Space Shifters. Те 
идват от вълнуващи среди в съвременната музика… От известно 
време се питам дали имам да кажа нещо. Има ли още песен въ-
тре в мен? В сърцето ми? Виждам живота и какво ми се случва. 
По пътя има очаквания, разочарования, щастие, въпроси и силни 
връзки. Сега съм способен да изразя чувствата си чрез мелодия, 
сила и транс заедно в калейдоскоп от звук, цвят и приятелство”, 
допълва музикантът.

Джейми Фокс ще се превъплъти в 
образа на Майк Тайсън в предстояща би-
ографична лента за скандалния боксьор, 
информира Variety. Сценарият ще бъде 
написан от Терънс Уинтър – автор на 
сериалите „Престъпна империя” и „Се-
мейство Сопрано”. Уинтър е известен 
и с това, че адаптира „Вълкът от Уол-
стрийт” за големия екран.

На този етап не е известно върху 
коя част от живота на Тайсън ще бъда 
фокусирана лентата, но имайки предвид 
„цветната” му кариера, със сигурност ще има достатъчен избор от 
случки. Все още никое студио не стои зад продукцията, въпреки че 
мениджърът на Fox Рик Йорн в момента изпълнява ролята на проду-
цент на проекта.

Изборът на Джейми Фокс за ролята на Майк Тайсън дава много 
надежди, тъй като актьорът е доказал, че може да се превъплъщава 
в известни личности. Той направи незабравимо изпълнение в биогра-
фичната лента за Рей Чарлс, за което бе отличен и с „Оскар”.
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Светослав Загорски

Обичате ли свободата, 
кънтри музиката и Jack 
Daniel’s? Ако отговорът е 
„да”, то пресечната точка 
на тази любов е Нешвил – 
столицата на американ-
ския щат Тенеси.

Градът предлага стра-
хотно изживяване на хо-
рата със свободен дух и 
толерантност. Тук отвся-
къде се чува музика, бук-
вално от всеки ъгъл – от 
концертните зали, кънтри 
клубовете, караоке баро-
вете и дори от църквите. 
Музиката е абсолютният 
бог на Нешвил. Неслучайно 
всеки американец го нари-
ча Музикалния град. Това 
обаче става през ноември 
1925 г., след първите из-
лъчвания на легендарното 
радиошоу Grand Ole Opry. 
Този кънтри спектакъл, 
който първоначално се 
е излъчвал по един час 
всяка събота, а впослед-
ствие стига до 4-часово 
шоу, излъчвано и по CBS, 
печели новата слава на 
Нешвил, превръщайки го 
в „царството на кънтри 
музиката”. Много скоро 
шоуто излиза от малко-
то си студио и се мести 
в различни заведения из 
Нешвил, докато през 1943 
г. не получава собствена 
сграда, която сега е част 
от атракциите на града.

Ryman Auditorium

Тук през далечната 
1954 г. провъзгласеният 
по-късно за крал на рокен-
дрола Елвис Пресли прави 
своето първо представя-
не. Публиката е учтива, 
но определено не харесва 
революционното за тога-
вашните години звучене 
на стила рокабили. След 
шоуто мениджърът Джим 
Дени посъветвал Елвис да 
се върне в Мемфис и да 
възобнови кариерата си 
на шофьор на камион. Сла-
ва богу, че Кралят не го е 
послушал!

Тридесет години по-
късно, през 1974 г., шоуто 
се премества в сегашния 
си дом – арената Grand 
Ole Opry House. Днес оби-
колката на музикалната 
арена се счита за една 
от основните атракции 
на Нешвил. Отворена е за 
посещения от февруари 
до октомври. Годишно тя 
е разглеждана от милиони 
туристи от САЩ и целия 
свят, което я превръща в 
една от иконите на Аме-
рика. Сградата на Зала-
та на славата на кънтри 
музиката е и хранилище 
на безброй вещи – от ка-
дилака на Елвис от 1960 г. 
от 24-каратово злато до 
сламената шапка на Мини 
Пърл с провесено етикет-

че с цената. Могат да се 
видят гуменките на Уили 
Нелсън и други свято пазе-
ни реликви на кънтри и рок 
легендите от САЩ. В една 
от залите пък се прожек-
тират и клипове на най-
големите изпълнители.

Музикалната индус-
трия е била водеща за 
развитието и имиджа на 
града десетилетия на-
ред. Дори железниците 
на Нешвил носят имена 
като „Градската музикал-
на звезда”.

Естествено, кънтри 
можете да чуете във все-
ки един бар на 

булевард „Бродуей” 

или в някоя от пресеч-
ките му. Влизате, поръчва-
те си едно малко питие и 
можете спокойно да запе-
ете „Уиски ривър” на Уили 
Нелсън. Това е песента, 
с която кънтри иконата 
всеки път открива кон-
цертите си в Нешвил. И 
никой в бара няма да ви се 
смее, а само ще приглася. 
Въобще кънтри легендите 
тук са на голяма почит. 
Доли Партън, Уили Нел-
сън и Джони Кеш гледат 
от всеки един сувенир. 
Особено Джони Кеш, кой-
то почина в Нешвил през 
2003 г. и е особено любим 
на местните. 

А легендарните кън-
три барове в Нешвил са 
много и отдавна са се 

превърнали в част от ту-
ристическите забележи-
телности на града. Все-
ки уикенд модерни имена 
и ветерани изпълняват 
традиционно кънтри, блуг-
рас, госпъл, хонки-тонк и 
рокабили. Такова място в 
Нешвил е миниатюрното 
кафене „Блубърд”, в което 
представят стари и нови 
таланти в едно от най-
прочутите свърталища 
на града.

Ако сте минала от-
там, то продължете по 
ярката и бликаща от енер-
гия клубна отсечка на „Ло-
уър Бродуей”, намираща 
се от другата страна на 
Ryman Auditorium, и спрете 
първо в семплия „Тутсис 
Оркид Лаундж”. Там пред-
лагат музика на живо от 
1960 г. След това можете 
да се смесите с най-го-
лемите и най-добрите в 
кафене „Лъвлис”, прочуто 
най-вече със звездите от 
Grand Ole Opry, които са го 
превърнали в любимо свое 
свърталище от над 40 го-
дини насам. В това кънтри 
кафене, докато слушате 
някоя от тукашните зна-
менитости, непременно 
си поръчайте и най-вкус-
ното местно ястие. Това 
е закуската от бекон и 
яйца, комбинирана с леки 
като перце бисквити със 
суроватка.

Или, ако наистина сте 
непоправим фен на музика-
та, елате през юни, кога-

то меломаните се стичат 
в Нешвил за четиридневно-
то парти на музикалните 
маниаци, наречено Между-
народен панаир на фенове-
те на кънтри музиката.

Нешвил по един нетра-
диционен начин е свързан 
и с България. В легендар-
ното студио RCA Victor 
Studios в града 20-годиш-
ната Силви Вартан се 
запознава с Елвис Пресли 
и работи с продуцента му 
Чат Аткинс по третия си 
албум – „Силви в Нешвил”. 
Само преди година леген-
дарната певица с българ-
ски произход записа в гра-
да на кънтрито римейк на 
този прочут албум.

Музикалната натура на 
Нешвил не се ограничава 
само в залите и клубове-
те. Традиция е в църквите 
по време на служби всички 
да участват в госпълите. 
Справка показва, че в ра-
йона на 

Нешвил има над 6000 църкви.

Оказва се, че буквално 

на почти на всеки ъгъл има 
красиви храмове, където 
хората, пеейки, се молят.

И за да изчерпаме те-
мата с музиката в Нешвил, 
ако въобще това е възмож-
но, трябва да вмъкнем и 
един необичаен контраст. 
В тази Мека на кънтрито 
е родена една от най-скан-
далните днешни звезди на 
попа – Майли Сайърс.

Иначе Нешвил предлага 
на туристите и друг вид 
изживяване, освен музи-
ката. Градът е известен 
като Атина на Юга. Това е 
така, защото през далеч-
ната 1840 г. е реализирана 

идеята Нешвил да развие 
местното образование в 
посока класическо гръцко 
обучение, включващо де-
тайлно изучаване на фило-
софия и латински. Освен 
това дизайнът на голяма 
част от публичните сгра-
ди е подчинен на древног-
ръцките архитектурни 
закони.

Д нес  в  известни я 
Centennial Park се нами-
ра една от емблемите на 
града – 

Партенонът.

Архитектурният ше-
дьовър е копие на Парте-
нона в Атина, построен 
през 438 г. пр.Хр. Този в 
Нешвил е построен през 
1897 г. по повод на мест-
но архитектурно изложе-
ние. Днес в него се нами-
ра Музеят на изкуствата. 
Партенонът е отворен за 
посетители всеки ден без 
понеделник, а таксата за 
достъп е между 4 и 6 до-
лара.

Градската архитекту-

ра на американския град 
също е вълнуваща. Първи-
ят издигнат небостъргач 
в Нешвил е Life & Casualty 
Tower. Висок е над 150 м, 
изграден е от гранит, а 
отличителната му черта 
са светлозелените про-
зорци. След тази сграда 
през 1957 г. в Нешвил за-
почва разрастването на 
т.нар. високо строител-
ство. Сред най-атрактив-
ните небостъргачи е и AT 
& T Building, наричана от 
местните Сградата на 
Батман поради интерес-
ния си дизайн. 188-метро-
вата сграда се смята за 
най-високата в града.

Сред забележителните 
сгради в града е още мяс-
тото, където се помеща-
ват областните служби 
– Tennessee State Capitol. 
Красивата бяла постройка 
много наподобява древног-
ръцкия класически стил. Тя 
е една от малкото окръж-
ни управи, които нямат ку-
пол на върха си.

Повече за историята 
на Нешвил, щата Тене-
си, можете да научите в 
местния музей. Градът е 
основан през 1779 г. Носи 
името на героя от Амери-
канската война за незави-
симост Франсис Неш, а 
селището възниква около 
водите на река Къмбърл-
енд. Историята на Неш-
вил е тясно свързана и 
с един от пионерите на 
обединението на САЩ и 
седми президент – Андрю 
Джаксън. През 1801 г. той 
се установява тук, където 
основава масонска ложа. 
През същата година полко-
вник Джаксън става глав-
нокомандващ на полиция-
та на Тенеси, което може 
да се счита за началото 
на военната му кариера.

Въобще има какво да 
правите в столицата на 
кънтрито, но каквото и 
да изберете да включите 
в маршрута си, не забра-
вяйте да изпиете поне 
един малък Jack Daniel’s. А 
защо точно Jack Daniel’s 
свързваме с кънтри клубо-
вете на Нешвил? Ами за-
щото това е най-близката 
дестилерия до музикалния 
град. Уискито се прави на 
50 – 60 мили на юг, в град-
чето Линчбърг. Местните 
настояват, че не е бърбън, 
а tennessee whiskey, но и 
то се приготвя от 80% ца-
ревица, останалото – ръж 
и малциран ечемик. И все 
пак по-внимателно, когато 
слушате парчето на Джон 
Лий Хукър „Уан бърбън, уан 
скоч, уан биър” – тази ком-
бинация не се препоръчва 
в реалния живот. Тя е само 
за кънтри легендите!

Небостъргачът в 

центъра на града, 

който прилича на 

Батман

Първата сграда на 

шоуто Ryman Auditorium

Централният булевард 

„Бродуей” вечер
Баровете в историческия център
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Payments under OP “Regional Development” to be restored

Eng. Svetoslav 
Glosov, 

Chairman 
of BCC:

Caretaker Deputy PM Ekaterina Zaharieva discussed with the managements of BCC 
and NAMRB rescue measures for the sites constructed under European programs 

Suspended payments 
under the “Regional Develop-
ment 2007-2013” Operational 
Program will be restored with 
money from the state budget., 
this was announced after a 
meeting between caretaker 
Deputy Prime Minister and 
Minister of Regional Devel-
opment Ekaterina Zaharieva, 
caretaker Finance Minister 
Rumen Porozhanov, caretaker 
Minister of Environment and 
Water Svetlana Zhekova, rep-
resentatives of the National 
Association of Municipalities 
in the Republic of Bulgaria 
(NAMRB) and the manage-
ment of the Bulgarian Con-
struction Chamber (BCC) 
– Chairman Eng. Svetoslav 
Glosov, his deputies Andrey 
Tsekov and Eng. Nikolay 
Stankov, who is Chairman of 
the BCC Regional Office – 
Sofia. The talks were held in 
the Council of Ministers, after 
which the participants gave 

a briefing in the Granite Hall. 
Among the topics discussed 
were the possibilities of re-
covery of payments to munici-
palities and the construction 
industry for the implemen-
tation of projects financed 

by the EU Structural Funds. 
“Thanks to the hard work and 
dialogue between institutions 
and organizations payments 
are recovered,” said Deputy 
Prime Minister. Since the 
beginning of the week in the 

certifying authority of OPRD 
have been applied requests 
for BGN 188 million. Zahari-
eva clarified that the means 
for payment are provided by 
reserves in the state budget. 

She commented also the 

Bulgaria will absorb EUR 16 billion from EC by 2020

Mr. Glosov, did you comment on potential alloca-

tion of FLAG funds to provide bridge financing to mu-

nicipalities – an idea that BCC and NAMRB offered 

after the meeting with the Mayor of Burgas Dimitar 

Nikolov?

Yes, this idea was discussed. FLAG Fund is an impor-
tant tool to assist municipalities with interest-free financ-
ing primarily in public procurement. This is an option to 
go out of the situation. 

What other meetings are to be held with the man-

agement of the Chamber?

We expect a meeting with Finance Minister Rumen 
Porozhanov probably next week. Today he drew attention 
to the proper preparation of protocols for implemented 
works and that there should not be discrepancy with с 
CSO because it leads to the return of documentation and 
delays in the payment process. The other thing that the 
minister said is that until 30 October should be submitted 
requests for payment to projects for the past program-
ming period. After that date, recovery of money from the 
EC will not be done. 

European vision in 
one of the most troubled 
Sofia regions – that of 
the Women’s Market, 
is on the road again to 
conf irm the creat ive 
symbiosis between the 
decisions of Sofia Mu-
nicipality and the work of 
construction companies. 
The motto of the city 
“Grows but does not grow old” in these days 
would fit precisely under the caption “Wom-
en’s Market” after its complete reconstruction 

that took place thanks to 
funds, provided by the 
tool JESSICA. The fund-
ing is worth BGN 7.1 mil-
lion. The initiative of the 
European Commission 
is developed in coopera-
tion with the European 
Investment Bank and the 
Council of Europe Devel-
opment Bank. Funds in it 

are for investment in sustainable urban devel-
opment and restoration that the EU countries 
allocate through special revolving funds. 

Ekaterina Zaharieva, Deputy Prime Minister, Minister 
of Regional Development and Investment Planning:

Non-payment to businesses 
and municipalities destroys 

Mrs. Zaharieva, within the care-

taker government you received some 

of the most important sectors. What is 

your assessment of the situation in the 

sectors assigned to you? What will be 

your priorities?

Definitely the year of instability in 
political terms and the series of poor 
management decisions led to blocking 
the work of the administration. Unfortu-
nately, I cannot say that the situation is 
good – either in economy and energy 
or in construction. The energy sector is 
in urgent need of stabilization. Analyses 
show that the financial deficit in the sys-
tem has increased several times – from 
about BGN 1 billion a year ago to BGN 
3 billion now. It is true that the caretaker 
government does not have legislative 
initiative but that does not mean that we 
will sit idle. 

We take urgent measures to stabilize 
the system and to put the work of the 
regulator in principle. It is high time the 
regulator starts to work independently, 
effectively and above all parties. The 
same purpose – efficiency and feasibil-
ity, we have set with the establishment 
of an energy board. In this way prob-
lems of the sector should be solved by 
international independent experts and 
representatives of all interested parties 
in our country, which have the capacity 

for analysis and expertise. But surely for 
your readers the construction sector is 
more curious…

That is right. BCC in recent months 

signaled institutions about the critical 

situation in terms of payment to con-

struction companies. Contracts for 

over BGN 2 billion have been signed 

while urgently are needed at least BGN 

1 billon. What are the opportunities for 

the caretaker government to support 

the sector after revised budget was 

not adopted by the 42nd National As-

sembly?

Firstly, I would like to emphasize that 
the situation of non-payment to con-
struction companies is much more than 
a financial problem. Without belittling the 
financial obligations, I will say that this 
destroys the confidence of businesses 
and on the whole of society in institutions 
and the state. That is why the efforts in 
this direction are important; they must re-
turn the business confidence and stabi-
lize the economic environment. The state 
should be a secure, predictable and 
above all reliable partner. The provision 
of funds from the national budget to cov-
er the running projects under the opera-
tional programs was the first important 
step in this direction. I want to emphasize 
that it was made for less than a week 

since our government works and to thank 
you for the very fruitful cooperation both 
with the Bulgarian Construction Chamber 
and the National Association of Munici-
palities in the Republic of Bulgaria. The 
perfect dialogue with them and within the 
government provided the opportunity to 
settle the payments and to accelerate 
the implementation of projects. 

I am speaking both about large in-
frastructure projects, such as Lot 4 of 
Struma Motorway and Lot 1 and  2 of 
Maritsa Motorway, as well as about each 
municipality and city whose citizens are 
subjected to everyday inconveniences 
because of excavated streets and unfin-
ished repairs. I will do my best to speed 
up their completion. 

It is essential to take care of another 
large project – the so-called Northern 
Speed Tangent, through which we tried 
to save BGN 300 million under OPRD 
last year, when I was Minister of Re-
gional Development in the previous care-
taker government. In order not to lose 
funds, we transferred the project from 
OP “Transport” to OPRD. We convinced 
Brussels that this should happen but a 
year later there is no progress at all. I 
am troubled by the fact that there are still 
ongoing appeals of the procedures and if 
the project will not be completed in 2015, 
we run the risk of losing the money for it. 

“The Partnership Agreement with the 
EU for the programming period 2014 – 
2020 will provide nearly 16 billion euro to 
support Bulgarian economy – for cities and 
villages, agriculture, youth, unemployment, 
education and the environment. This is a 
strong signal of the EU commitment to our 
country. It is a clear plan for investment and 
reforms that will contribute to sustainable 
economic growth in order to improve the 
quality of life in our country. However, the 
funds will be absorbed only against reforms 
in key sectors,” said caretaker Deputy 

Prime Minister for EU Funds Management 
Iliyana Tsanova during the presentation in 
the Council of Ministers of the approved 
Partnership Agreement. “The process of 
preparing the strategy document started 
with the Minister for EU Funds Manage-
ment Tomislav Donchev from the govern-
ment of Borisov, it continued during the 
caretaker government of Raikov and was 
completed in Oresharski Cabinet. But be-
hind all was the team of Ministers, involved 
in the programming of EU funds, managed 
by Dobrinka Krasteva. 

We put the question to 

problem with payments under 
the suspended by the Euro-
pean Commission OP “Envi-
ronment”. It is expected under 
it to start transfer of funds in 
stages and also will be sought 
reserves from the budget. Ac-
curate estimates will be pre-
pared and presented next 
week at a press conference 
by Finance Minister Rumen 
Porozhanov. 

“Managing authorities will 
begin to submit requests for 
payment to the certifying au-
thorities and they in turn will 
pay them according to the 
budget,” said Deputy Prime 
Minister. According to her, op-
tions are sought FLAG Fund 
to continue providing bridge fi-
nancing for municipalities en-
gaged in European projects. 

Ekaterina Zaharieva ex-
pressed satisfaction regard-
ing the meeting with BCC 
and NAMRB and pointed out 
that the main priority of the 
caretaker government will 
be to restore confidence and 
dialogue with local authorities 

and businesses. She added 
that another important task 
of the government is to find 
funds to settle work done by 
construction companies and 
municipalities on projects fi-
nanced by the suspended 
programs to their unfreezing 
by EC. She said a lot of things 
had to be done in short terms, 
to return the normal rhythm 
of construction, not to ruin 
the season and to increase 
confidence of the private 
sector and citizens in public 
institutions. “We are looking 
for reserves and structure the 
budget so that by the end of 
the year not to lose BGN 3 
billion under the operational 
programs,” said Zaharieva. 

Caretaker Finance Minis-
ter Rumen Porozhanov added 
that goal is by 30 October to 
submit maximum number of 
requests for reimbursement 
of certified expenditure. Then 
the final date for the financial 
year expires when in EC can 
be submitted requests for 
payment. 
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„Реал” (Мадрид) побе-
ди „Севиля” с 2:0 в Кардиф 
и спечели Суперкупата на 
Европа. В герой за тима си 
се превърна носителят на 
„Златната топка” Кристи-
ано Роналдо, който вкара и 
двете попадения. В 30-ата 

минута Гарет Бейл центри-
ра от фланга към португа-
леца, който отблизо даде 
преднина на тима си. В 49-
ата минута Роналдо вкара 
и втория си гол след пода-
ване на Бензема и удар от 
границата на наказателно-
то поле. Така носителят на 
трофея от Шампионската 
лига „Реал” (Мадрид) побе-
ди сънародниците си от 

Севиля, които през мина-
лия сезон спечелиха Лига 
Европа. За втори път в 
историята два испански 
клуба се изправиха в спор 
за Суперкупата. Първият 
случай бе през 2006 г., ко-
гато единият от двата 
тима отново бе „Севиля”. 
Тогава те победиха „Барсе-
лона” с 3:0. „Реал” (Мадрид) 
от своя страна печели ку-

пата за втори път. Инте-
ресен факт е, че трофеят 

бе единственият на клубно 
ниво, който липсваше във 

витрината на Кристиано 
Роналдо.

Юнес Хамза официално е футбо-
лист на „Лудогорец”, съобщи сайтът 
на клуба от Разград. Ръководството 
на отбора е финализирало преговори-
те с „Ботев” (Пловдив) за тунизийския 
нападател, който подписа договор за 
3 години. Той ще бъде картотекиран 
за плейофния мач на „Лудогорец” срещу 
„Стяуа” в квалификациите за групова-
та фаза на Шампионската лига. Транс-
ферът може да бъде отчетен и като 

психологически удар на „Лудогорец” 
над „Стяуа”, след като румънците до 
последно се бореха за подписа на напа-
дателя. Хамза премина в „Ботев” в на-
чалото на годината, като до този мо-
мент в А група има отбелязани 7 гола.

Загубата на „Левски” от „Берое” и 
комичните изяви на вратаря на отбора 
Стефано Кунчев са довели до раздялата 
му с клуба. От официалния сайт на „сини-
те“ обявиха, че са постигнали договорка 
за напускане по взаимно съгласие с вра-
таря. Той бе привлечен през лятото с цел 
да конкурира Пламен Илиев. Освен тра-
гичното си представяне срещу „Берое” 
Кунчев беше изключително нестабилен 
и в мачовете срещу ЦСКА и „Локомотив” 
(София). Очаква се скоро от „Левски” да 
е отстранен и треньорът на вратарите 
Руслан Михайлов, който е имал основно 
думата при привличането на Кунчев и ма-
кедонеца Кристиян Наумовски. Михайлов 

бе назначен на работа в синия тим през 
лятото на миналата година от тогаваш-
ния спортно-технически директор в клу-
ба Наско Сираков.

Най-добрата ни ракета при жените Цветана Пирон-
кова отпадна още в първия кръг на тенис турнира в 
Синсинати. Карла Суарес Наваро надигра пловдивчанка-
та с 6:3, 1:6, 6:2. Срещата продължи 1 час и 52 минути 
и премина през няколко обрата. Българката игра слабо 
при свой начален удар в първия сет и допусна два проби-
ва, което изигра решаваща роля за успеха на испанката 
в сета. Във втория сет Пиронкова все пак се съвзе и 
стигна до ранен пробив, а след това не остави шансове 
на съперничката си. В третия, решителен сет двете 
тенисистки си размениха по един ранен пробив за 2:2. 
След това Наваро пое мача под свой контрол и след още 
два пробива стигна до победата. Сега за Цветана Пи-
ронкова предстои участие на WTA турнира в Ню Хейвън, 
който е от престижната категория Premier и е с награ-
ден фонд 710 000 долара.

Мъжкият отбор на България победи Куба 
с 2,5 на 1,5 точки в среща от деветия кръг 
на шахматната олимпиада в норвежкия град 
Трьомсьо. На първа дъска за България бившият 
световен шампион Веселин Топалов надигра 
гросмайстор Перес Домингес. На втора дъска 
гросмайстор Иван Чепаринов направи реми с Бу-
сон Батиста. Валентин Йотов извоюва победа 
срещу Перес Кесади, а на четвърта Красимир 
Русев загуби от гросмайстор Суарес Ортис. По 
същото време женският отбор на България по-
беди Колумбия с 3:1 точки. На първа дъска Анто-
анета Стефанова надви Ирене Бертис Франко 
Валенсия в една партия, продължила 102 хода. 
На втора дъска Ива Виденова загуби от Ингрис 
Ривера. На трета дъска Адриана Николова взе 
победата срещу Анхела Франко, а на четвърта 
дъска Емилия Джингарова победи Мелиса Кас-
тайрон.

Българският ан-
самбъл по художест-
вена гимнастика за-
воюва нов сребърен 
медал. Гимнастички-
те ни финишираха на 
второ място в 
състезанието 
с пет чифта бу-
халки в турнира 
от Световната 
купа, който се провежда в столичната зала „Арена Армеец”. Мо-
мичетата на Ина Ананиева изиграха чисто съчетанието си на 
финала, но получиха 17,800 точки. Това отреди първата позиция за 
състава на Русия, който допусна лека грешка при изпълнението си. 
Съдиите оцениха Сборная със 17,900 точки, което бе посрещнато 
на нож от публиката в залата. Ансамбълът ни отново остана след 
рускините, които вчера спечелиха златните медали в многобоя. 
На трето място в състезанието с пет чифта бухалки се нареди 
Испания със 17,600 точки. В съчетанието с две ленти и три топки 
ансамбълът ни отново спечели сребърните медали, давайки сери-
озна заявка за чудесно представяне на световното първенство в 
Измир, което започва през септември. В съчетанието на топки и 
ленти българките получиха 17,750 точки. Руският ансамбъл спе-
чели титлата с 18,000, а бронзовите медали останаха за Италия 
със 17,250.

Служебният министър 
на младежта и спорта 
Евгения Раданова при-
зова младите хора да не 
напускат страната и да 
осъществят мечтите си 
в България, защото те са 
бъдещето на родината и в 
нейно лице винаги ще срещ-
нат подкрепа. В подлеза на 

Софийския университет 
„Св. Климент Охридски” 
Раданова даде начало на 
благотворителния кон-
церт „Не на насилието 
върху деца!”, организиран 
от Столичната община и 
Министерството на мла-
дежта и спорта по повод 
Международния ден на мла-

дежта (12 август). Целта 
на служебния министър бе 
да привлече внимание вър-
ху проблема с физическото 
и психическото насилие и 
принудителните дисципли-
нарни мерки, накърняващи 
достойнството на децата 
и младежите.

Зам.-министър Калин 
Каменов също поздрави 
дошлите да се забавляват 
на концерта. Момчета 
и момичета от школата 
по атракционни изкуства 
към Националния дворец на 
децата направиха огнено 
шоу, а в специален Кът за 

рисувани пожелания всички 
участници и зрители има-
ха възможност да напишат 
своето мнение по проблема 
с насилието над и между 
младите. На Лятната сце-
на в Борисовата градина 
пък бяха представени въз-
можностите и програмите, 
които Министерството 
на младежта и спорта и 
Министерството на тру-
да и социалната политика 
предлагат за развитие на 
потенциала на подраства-
щите, както и на различни 
младежки организации и 
техните проекти.

Носителят на „Златната топка” вкара и 
двете попадения срещу „Севиля”

Футбол

Художествена гимнастика

България записа втора поредна загуба в квалификациите 
за Европейското първенство по баскетбол през 2015 г. Ти-
мът ни загуби при гостуването си на Черна гора с 64:70 след 
продължения. Момчетата на Георги Младенов показаха бор-
беност и хъс за игра, но не успяха да надвият своя противник, 
допускайки второ поражение след шокиращата загуба от 
Холандия в началото на квалификациите.

Първата част протече в полза на родните национали и в 
края й България водеше с 11:20. Черна гора обаче се завърна 
тотално променена за втората четвърт, като на някол-
ко пъти изравняваше резултата, докато накрая не поведе, 
затваряйки частта при 32:33. Българите стартираха пре-
красно третата четвърт, повеждайки с 36:42. Домакините 
обаче отвърнаха на удара и отбелязаха 6 безответни точки, 
изравнявайки резултата. В крайна сметка частта завърши 
в полза на България при резултат от 44:45.

В четвъртата част мачът се движеше равностойно до 
60:60. В последните секунди никой от отборите не успя да 
отбележи нов кош и срещата бе пратена в продължения. Там 
черногорците начело с Драгичевич бяха безкомпромисни и се 
поздравиха с крайния успех – 64:70. Най-резултатен в мача 
беше Владимир Рагичевич, който отбеляза 20 точки и 9 бор-
би. При нашия отбор изпъкна Александър Везенков с 14 точки 
и 8 борби.
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Людмил Митакев

„Мерцедес” създава 
не само луксозни авто-
мобили, а и аксесоари. 
Дори  мебели .  Новото 
произведение на концер-
на е водният „Мерцедес” 
– супер луксозната яхта 
Silver Arrows Gran Turismo 
Concept. Шедьовърът е 
съвместен проект с бри-
танската компания Silver 
Arrow Marine. Макетът бе 
представен на изложение-
то за яхти в Монако. 

Si lver  Arrows ( „Сре-
бърните стрели”) е проз-
вището на болидите на 
Mercedes-Benz и на Auto 
Union във Формула 1 от 
миналото. Но както под-
чертава Жакопо Спадо-
лини – главният изпъл-
нителен директор на 
създадената едва преди 
три години Silver Arrows 
Marine, дизайнерите не са 
имали непременно пред-
вид конкретен модел на 
Mercedes-Benz, а по-ско-
ро самият стил на яхта-
та черпи вдъхновение от 
ДНК-то на легендарната 
марка.

S класата на мотор-
ните лодки е разкошна. Тя 
подхожда както за дневни 
разходки, така и за дълги 
пътешествия по вода – в 
нея има места за спане. 
Каютите са разположени 
в носа й и там можете да 

прекарате една спокойна 
нощ на борда. Странич-
ният прозорец се плъзга, 
а предният може да бъде 
свален, така че пътни-
ците да седят удобно в 
кабината и едновремен-
но с това да се радват 
на гледката на открито 
море. Остъкляването е 
специално и автоматич-
но контролира прониква-
нето на светлина според 
интензивността на слън-
чевите лъчи. Простран-
ството е решено доста 

мултифункционално – ма-
сата и леглото се плъз-
гат и прибират, когато 
не ви трябват, за да се 
освободи място. На борда 
е предвидена и малка лук-
созна баня с вход откъм 
каютата.

Прототипът е дълъг 
над 14 м. Яхтата е обо-
рудвана с климатик, висок 
клас аудио система, удоб-
на мека мебел, машина за 
приготвяне на лед и дори 
оригинална винарска изба. 
Използваните за украса на 

интериора материали са 
набукова кожа и евкалип-
тово дърво. Плавателни-
ят съд е в състояние да 
побере до 10 души. Общи-
ят капацитет на двата 
дизелови двигателя е 960 
конски сили. С мотори-
те на специалистите за 
морски силови агрегати 
Yanmar яхтата постига 
крейсерска скорост около 
40/42 възела (74/77 км/ч). 

Но мечтите на главния 

изпълнителен директор  
Жакопо Спадолини, са още 
по-големи.

„Целта ни е да разра-
ботим пълна гама от яхти 
с размери от 7 до 30 м. Ав-
томобилите GT са бързи, 
луксозни и удобни, какво да 
кажем за лодките от тази 
категория? Целта е съща-
та – много удобна лодка 
с оптимална крейсерска 
скорост“, коментира той.

Si lver Arrows Marine 
вече приема поръчки за 
яхтата, като цената е 
1,25 млн. евро. Достав-
ките започват от нача-
лото на 2015 г. Първият 
готов екземпляр ще бъде 
произведен като Edition 1. 
Arrow460 – GranTurismo 
ще се продава за 1,68 
млн. долара и бъдещите 
собственици ще бъдат в 
състояние да я получат до 
2015 г.

В следващия брой очаквайте

ОБЩИНИСПЕЦИАЛЕН ГОСТ

Очаквам КСБ да предложи стандартни 
образци на тръжни процедури

ТРОЯН – 
в полите на 
Стара планина

Д-р Миглена Павлова, изп. директор на АОП:

МАРШРУТИ
Остров Ман – 
легендата 
в Ирландско море

Годишната награда за 2013 г. 
на НСОРБ в категория 

„Печатни медии“

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

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

дейността на съдебната 
система
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Стилът 
на легендата 
се запазва 
и при яхтите

Шампионът 

„Сребърната стрела”

Откъдето и да я 

погледнеш, приликата  

с болида е видима

Обстановката 

говори сама за себе си
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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

Пешеходците  
не бива да притичват, 
защото така възбуждат 
ловните инстинкти  
на шофьорите!

Насипано 
състояние

***

Проектът 
събра гладове 

от раз
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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 ра-

достното за нашата фирма събитие – 20 ГОДИ-
НИ от създаването 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 натру-
пахме безценен опит. Изградихме голям брой 
красиви и функционални водни съоръжения - ба-
сейни, аквапаркове, СПА центрове.

Радваме се на сътвореното от нас и ценим 
своите клиенти. Отнасяме се с внимание към 
техните изисквания. Искаме да ги запознаем 
максимално подробно с особеностите на из-
гражданите 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 проекти-
те и вложените материали, на доброто оборуд-
ване и на безупречната работа. Това е причина-

та АКВАТЕК да се наложи като марка на пазара.
Фирмата се развиваше бурно през измина-

лите 20 години. Стремим се да сме в течение 
с новостите в строителството на басейни, 
аквапаркове и СПА центрове. 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, кли-
енти и не на последно място - на нашия екип 
за отличната съвместна работа и изразяваме 
категоричната си увереност, че ще продължим 
да посрещаме заедно предизвикателствата и 
да постигаме нови върхове!

Комплекс „Роял Сън” – к.к. „Слънчев бряг”
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MS-POLYMER 2730
(600 ml)

Цени за членове на КСБ

Разполагаме с постоянни 
наличности на склад от 
сив материал

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

ВЛАГОУСТОЙЧИВ 
ШПЕРПЛАТ
А КАЧЕСТВО - DINEA 
BROWN FILM
36 пъти обращаемост SH-Q ВТВЪРДИТЕЛ 

ЗА ШЛАЙФАН БЕТОН

Дом на строителя

www.abc-enginering.eu

8,30 лв./бр.
0,40 лв./кг 
кварц/корунд

20 мм
44 лв./бр.

21 мм
38,70 лв./бр.
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