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Камарата на строителите 
в България (КСБ) беше първа-
та браншова организация, с 
която се срещна служебният 
зам.-министър на инвести-
ционното проектиране – арх. 
Георги Савов. Той обсъди с 
председателя на УС на КСБ 
инж. Светослав Глосов, зам.-
председателя Пламен Иванов 
и председателя на Комисията 
за воденето, поддържането 
и ползването на Централния 

професионален регистър на 
строителя – доц. д-р инж. Геор-
ги Линков, възможни съвмест-
ни дейности. Основна цел на 
срещата бе да се набележат 
проблеми пред строителите, 
които могат да бъдат решени 
в рамките на правомощията и 
периода на работа на служеб-
ното правителство.

„Необходимо е да обеди-
ним усилията си за прозрачни, 
достъпни и предвидими прави-
ла в инвестиционния процес – 
нещо, което все още липсва“, 
заяви арх. Савов. Той допълни, 
че ще бъдат продължени за-

почнатите добри инициативи 
от предишното ръководство 
на Министерството на инвес-
тиционното проектиране.

Инж. Светослав Глосов за-
позна новия зам.-министър с 
най-важните предложения за 
законодателни промени, по 
които Камарата работи от 
доста време. На първо място 
той посочи, че базата, на коя-
то са стъпили проектозакони-
те, изготвени от работната 
група към КСБ, е адаптира-
нето на немското законода-
телство в българската нор-
мативна уредба, свързана с 

проектирането, договарянето 
и изпълнението на строител-
ството. Председателят на 
КСБ предостави на зам.-ми-
нистър Савов проектите на 
Закон за устройство на те-
риторията и регионалното 
развитие и на Закон за градо-
устройство. Инж. Глосов посо-
чи, че в момента се нанасят 
последни корекции по проек-
тозакона за строителство-
то, като в началото на сеп-
тември  той ще бъде готов и 
публикуван на страниците на 
в. „Строител“.
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Ще продължим 
верифицирането 
по ОПРР и ОПОС 

 Искания за 
над 300 млн. лв. се 

обработват в МОСВ

Илияна Цанова, служебен 
вицепремиер по управлението 
на средствата от ЕС: 

Светлана Жекова, 
служебен министър на 

околната среда и водите:

Надя Данкинова, изп. 
директор на фонд ФЛАГ: 

Търсим начини да 
осигурим допълнителни 
100 млн. лв. за 
общинските обекти

Служебният зам.-министър на инвестиционното проектиране 
арх. Георги Савов заедно с Камарата ще работи за прозрачни, достъпни 
и предвидими правила в инвестиционния процес
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МУЗИКА

Не за първи път се случваше да ра-
ботим на място, където съседите да 
се оплакват от шума, който вдигаме. 
Най-често при шефа идваха майки с мал-
ки деца. Те се оплакваха от трясъка на 
хилтито, от виенето на бормашините 
или от стърженето на кофата по скали-
те, докато багерът копаеше. Все някак 
се разбирахме с недоволните и се полу-
чаваше синхрон между нас и тях: ние се 
съобразявахме с режима за спане на мал-
чуганите, а те – с нашата дневна стро-
ителна програма. Но този път се стигна 
до неразрешим конфликт. 

Докато работехме по укрепването на 
един амортизиран от дълга експлоата-
ция столичен надлез, при нас дойде жена 
от съседна кооперация и се оплака, че не 
може да репетира на пианото си от нас. 
Най-много й пречеше багерът, който от 
два дни се бореше да извади една скала 
при разкопаването на уширението, пред-
видено по плана за укрепване на фунда-
мента на пътното съоръжение. Спряхме 
за малко, за да успокоим страстите, вди-
гнахме и стена от шумоизолиращи плат-
на в посока на съседната кооперация. 

При подновяване на изкопната работа 
жената пак дойде. Обясни, че репетира 
концерт за пиано в ре минор, но настро-
ението й беше форсмажорно... Докато 
говореше, ръкомахаше рязко с ръце сре-
щу техническия ръководител, сякаш ди-
рижираше епична симфония на Вагнер. 
Гневната й тирада завърши с осъдител-
но-назидателен финал: „Това е класическа 
музика, господа, а не тракане на багер.” 

Тракане ли!? Техническият, който освен 
строителен инженер беше и ненадминат 
спец по двигатели с вътрешно горене, 
можеше да приеме всякакви упреци, но не 
и такива, касаещи качеството на маши-
ните в нашата фирма. За него думата 
„тракане”, която музикантката така 
произволно използва, беше равносилна 
на лична обида. И как иначе, като той 
самият беше направил основен ремонт 
на двигателя на тежката машина... Той 
беше на хиляди часове работа, но про-
дължаваше да се държи достойно и без-
отказно. Техническият заведе музикант-
ката до багера, запали го, след което й 
обясни колко сложни физични, химични и 
кинетични процеси протичат, докато 
този двигател работи. Използва цялото 
си инженерно красноречие, за да обясни 
на тази жена, че това, наречено от нея 
тракане, е форма на абстрактна музика, 
в която цари същият гениален синхрон 
на взаимодействие, какъвто е при ноти-
те. Тя слушаше нашия шеф и за първи път 
чуваше тоновете отвъд тракането. На-
края капитулира пред доводите му, проя-
ви музикантски колегиално разбиране към 
багера и си тръгна без претенции. Баге-
ристът, който също изслуша лекцията на 
началника, си позволи коментар: „Музика, 
музика, ама един клапан си трака и пла-
че за смяна.” Техническият ръководител 
само му намигна съзаклятнически... 

   

От тухларната 
Петър Донкин

Тухла четворка

www.tondach.bg    

TONDACH®

Елица Илчева

Обединението „София спорт” е с най-
голям шанс да спечели държавната поръч-
ка за мащабния ремонт на Зимния дворец 
в София. Тя е на инженеринг (проектиране 
и строителни дейности). Ценовите офер-
ти на три от кандидатите бяха отворе-
ни в зала „Фестивална” във вторник. „Со-
фия спорт” („Глав болгарстрой” АД и „Фор 
Райс” ООД) предлага 40,7 млн. лв., „Зимен 
дворец – Модернизация 2014”  („Планекс“ 
ООД и „Иво Петров архитекти“ ООД) – 
38,9 млн. лв., и „2014 Монолит” („Монолит 
София“ АД и „Пътища и мостове“ ЕООД) 
– 37,9 млн. лв.

Обединение „Академика спорт“ („Ста-

нилов“ ЕООД и „Вамос“ ООД) и „Понс-
строй инже неринг“ ЕАД бяха отстранени 
заради пропуски в документацията.

В процедурата най-голяма тежест 
има техническото предложение, следвано 
от стойността.  „София спорт” получава 
59 точки, докато останалите два участ-
ника са оценени значително по-ниско. „Зи-
мен дворец – Модернизация 2014” е с 30,5 
точки, а „2014 Монолит” – едва с 10 точки. 

Победителят ще извърши проекти-
рането, строително-монтажните рабо-
ти и авторския надзор. ГБС има доказан 
опит в строежа на подобни съоръжения, 
тъй като изгради „Арена Армеец”, както 
и откритата преди няколко месеца „Арена 
Ботевград”. 

Повече от 100 работници са ангажира-
ни със строителството на „Арена Русе“. 
Това видя с очите си кметът на общината 
Пламен Стоилов, който провери на място 
как върви изпълнението на най-мащабния 
публично-частен проект в България. Ин-
веститор е „Проект Русе” АД, в което 
съдружници са „Денсистрой”, „Денси – М” 
ЕООД и община Русе.

В момента паралелно се работи както 
по голямата зала, така и по двете трени-
ровъчни, които са с размери 57 м на 32 м и 
височина 7,60 м, по фитнес залата, събле-
калните и асансьора за инвалиди, който 
ще стига до всички нива. Освен довърши-
телните дейности по съоръжението, сред 
които окачените тавани, настилки и обли-
цовки, остават осветлението на залата и 
монтажа на оборудването. „Под голямата 
трибуна се работи по вентилацията и 

климатизацията на обекта. Предстои да 
се постави и изолацията. Съвсем наскоро 
бе закупено и доставено оборудване за над 
1,5 млн. лв.“, информира изпълнителният 
директор на „Проект Русе“ Георги Пейчев. 

Той съобщи още, че през зимата рабо-
тата вътре в обекта няма да спира. Кме-
тът Пламен Стоилов увери, че в същото 
време община Русе, която е собственик на 
подземните гаражи, ще търси финансира-
не за довършването на паркинга с близо 
1100 места. 

Строителството се разгръща на те-
риторията на недовършената спортна 
зала в Русе и съществуващия колодрум. 
Залата е започната през 80-те години на 
миналия век. Очаква се тя да бъде завър-
шена окончателно през 2015 г. Съоръже-
нието ще разполага с 5600 седящи места 
с опция за доизграждане при нужда на още 
места и достигане на капацитет от 8000 
места. 
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Общините започнаха да одобряват плано-
вете си за развитие до 2020 г. В тях залагат 
проекти за изграждане на инфраструктурата, 
подобряване на енергийната ефективност и 
градската среда. Например Несебър планира 
обекти за 350 млн. лв., при положение че в проек-
та на Оперативна програма „Региони в растеж 
2014 – 2020“ се предвиждат 511 млн. eвро за 67 
града, а по Публичната инвестиционна програма 
„Растеж и устойчиво развитие на регионите“ за 
тази година бяха отделени 500 млн. лв. 

За общините това означава не само много 
работа по подготовка на проектите, но и по на-
миране на инвестиции, тъй като средствата по 
европрограмите няма да стигнат. Ако се оси-
гури допълнително финансиране – ще има нови 
обекти за строителството и ще се развиват 
регионите.

Новият министър на културата няма против да се 
прехвърли собствеността на Столичната община 

ОТ СКИЦА-ВИЗА
ДО РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ

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

 Оценка на съответствието 
 Строителен надзор  
 Инвеститорски контрол  
 Енергийна ефективност 
 Оценки 

100 ÄÓÌÈ
Свилена Гражданска

23 август    
Валентин Кънчев – УС на КСБ 

25 август    
Инж. Валентин Заленченко – 
председател на ОП на КСБ – Добрич

Елица Илчева

„Темата за Античния 
комплекс „Сердика” в София 
е много важна и няма да 
бъде оставена за следва-
щото правителство.” Това 
заяви при представянето 
на екипа си служебният ми-
нистър на културата доц. 
д-р Мартин Иванов.

„Готов съм на всякакво 
сътрудничество и компро-
миси и ако прехвърлянето 
на Ларгото като собстве-
ност на Столичната общи-
на би решило проблемите, 
нямам нищо против“, каза 
доц. Иванов и припомни на-
мерението си да потърси 
персонална отговорност 
за състоянието на разкоп-
ките, разкрити при стро-
ителството на метрото 
при ЦУМ, което е изключи-
телно тревожно. Днес те 
са обрасли с трева и са се 
образували малки езера с 
блатна растителност, а 
средствата по спечеления 
проект от ОП „Регионално 
развитие“ като нищо мо-
гат да бъдат изгубени за-
ради серия от обжалвания 
на конкурсите. Тревожното 
състояние бе констатира-
но, след като кметът на 
София Йорданка Фандъкова 
изпрати открито писмо до 
доц. Иванов, в което го при-

зова да се вземат спешни 
мерки, а служебният минис-
тър и заместник-кметът 
на Столичната община д-р 
Тодор Чобанов направиха 
оглед.

За спешното решаване 
на проблема ще се търсят 
вътрешни резерви в МК, ще 
се водят разговори и с Ми-
нистерството на финанси-
те, като ще бъде подадено 
и искане за средства към 
Междуведомствената ко-
мисия за възстановяване 
и подпомагане към Минис-
терския съвет, тъй като 
разкритата археология 
силно пострада от пролив-
ните дъждове и бури това 
лято. Вече е свикана екс-
пертна комисия, която ще 
оцени ситуацията. 

„Очаквам от специа-
листите, които съм на-
значил, да ми препоръчат 
мерки, които да предприе-
мем. Трябва не само да се 
изпомпи водата от обек-
та, което е сравнително 
лесноизпълнимо, но е редно 
да се извършат и действия 
това да не се случи за по-
реден път. На второ място 
– експертната група тряб-
ва да препоръча и какво е 
необходимо да се направи 
така, че тези зидове от 
Античността да могат да 
изчакат окончателното ре-
шение на обжалваната об-
ществена поръчка“, допъл-
ни служебният министър. 

Той припомни, че ведом-
ството вече няколко пъти 
е обявявало и провеждало 

конкурси за следващите 
етапи от проекта, но те 
са се проваляли поради 
обжалвания. Иванов обаче 
няма обяснение, защо по-
следните две процедури 
са разделени повече от 
половин година. Както е 
известно, и последната 
обществена поръчка за из-
пълнител е атакувана пред 
Комисията за защита на 
конкуренцията. „Очакваме 
тяхното решение. Надява-
ме се, че след това няма да 
се продължи през съдебно 
обжалване“, каза министъ-
рът. 

Във връзка с другата 
важна тема – Национална-
та стратегия за култура, 
Иванов коментира, че в по-
следните години работата 
по нея била „замряла”, но 
сега продължава. Той обе-
щава да даде начало на об-
съждане на документа, за 
да може следващото пра-
вителство да го приеме. 

Сред приоритетите на 
ведомството в следващи-
те два месеца ще бъдат 
възраждането на дебати-
те в творческата гилдия и 
кандидатурата на София за 
европейска столица на кул-
турата. Доц. Иванов пред-
стави и своите заместни-
ци – Боил Банов и Виктор 
Стоянов.

Десислава 
Бакърджиева

Зам.-кметът на София 
Албена Атанасова с ресор 
„Социални дейности и инте-
грация на хора с увреждания” 
провери изпълнението на два 
центъра за настаняване от 
семеен тип в кв. „Суха ре-
ка-запад”, район „Подуяне”. 
Обектите се реализират в 
съседство на улиците „Ца-
рева ливада” и „Неофит Боз-
вели” по проект „Изграждане 
на социална инфраструкту-
ра в подкрепа за деинсти-
туционализация на социални 
институции, предлагащи 
услуги за деца в риск на те-

риторията на Столичната 
община”. Той е на стойност 
9 758 867 лв. и се изпълнява по 
Оперативна програма „Реги-
онално развитие 2007 – 2013”.

 „Това е един проект, по 
който се строят 13 центъ-
ра за настаняване от се-
меен тип, едно защитено и 
две преходни жилища. Те ще 
приемат деца и младежи от 
институции, повечето от 
които ще бъдат с тежки 
увреждания. Всяка от къ-
щичките в центровете е с 
капацитет за настанява-
не на 14 подрастващи. Към 
момента по този проект е 
предвидено да се изведат 
и да се настанят 206 деца. 

Това ще доведе до закриване 
на някои от вече съществу-
ващите социални домове”, 
посочи зам.-кметът.

Албена Атанасова под-
черта, че центровете са 
финансирани по две опера-
тивни програми. По ОПРР 
се финансира оборудването, 
обзавеждането и изгражда-
нето на къщичките. Друга-
та е Оперативна програма 
„Развитие на човешките ре-
сурси” (ОПРЧР), компонент 2 
„Разкриване на социални ус-
луги в общността”. По него 
ще се назначава персоналът 
и ще преминава обучение, 
така че да се запознае и със 
самите деца. „По програма-

та ще се проведе 3-месечен 
период на подготовка и 7-ме-
сечен на реална работа, след 
което тези услуги ще бъдат 
финансирани като делегира-
ни от държавата дейности”, 
допълни тя.

По време на инспекци-
ята стана ясно, че строи-
телството на двете двуе-
тажни къщи район „Подуяне” 
е приключило. В момента се 
извършват довършителни 
работи. Предстои и ця-
лостно асфалтиране на ул. 
„Царева ливада”. Сградите 
са изградени в рамките на 
една година от „ПСТ Хол-
динг” АД. Строителният 
надзор се изпълнява от  

„Софинвест” ЕООД.
„Избраното място е ко-

муникативно и разполага с 
всички видове необходими 
услуги. Имаше изисквания 
по проекта наблизо да са 
разположени поликлиника, 
училища, детски градини. 
Тоест да не са центрове 
извън градовете, както се 
строяха в миналото”, допъл-

ни Атанасова. По думите й 
останалите сгради за нас-
таняване от семеен тип са 
разположени в местност-
та Факултета и районите 
„Красна поляна”, „Люлин”, 
„Овча купел”, „Сердика”, „На-
дежда” и „Връбница”. Очаква 
се всички центрове да зара-
ботят в началото на февру-
ари.

Снимка авторът
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4000 Пловдив, ул.  „Хр. Ботев “ № 92 В, 
тел.: (+359 32) 588 658; 658 631; факс: 655 124
е-mail : ek@kofragna-bg.com 
4003 Пловдив, бул. „Дунав“ № 77 
тел.: (+359 32 ) 955 178; 965 765; факс: 965 766
е-mail : zek@kofragna-bg.com 

„КОФРАЖНА ТЕХНИКА“ АД

Сертифициран 
по ISO 9001 - 2008

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

 Рамкови алуминиеви и стоманени кофражи
 Подпорни скелета и телескопични 
подпори

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

 Парапетни стойки за обезопасяване на 
плочи

 Едностранни кофражи
 Кофражни аксесоари

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ модерни технологични 
решения за изпълнение на:

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

Страницата 
подготви 
Невена Картулева

„Дефицитът може да се увеличи 
до 3% от брутния вътрешен про-
дукт. Приходната част изостава 
значително и няма да се разминем 
без ревизия на бюджета за 2014 г.“, 
съобщи министърът на финансите 
Румен Порожанов, който представи 
актуалното състояние на хазната 
на пресконференция след заседание-
то на Министерския съвет. 

По думите му разминаването 
със заложените цели ще е с около 
900 млн. лв., защото приходите са 
били надценени. За повишаването на 
дефицита допринасят и спрените 
европейски средства по ОП „Околна 
среда“ и по две от осите на ОП „Ре-
гионално развитие“.

„Ще опитаме да удържим де-

фицита до 3% според Маастрихт-
ските критерии, за да не влизаме в 
процедура по свръхдефицит, а само 
в обяснителен режим с ЕК за това, 
защо не сме изпълнили бюджетните 

си цели“, уточни Порожанов. Според 
бюджет 2014 трябва да завършим 
годината с дефицит 1,8%, или 1,472 
млрд. лв.

От данъчни постъпления в хазна-
та са влезли над 13 млрд. лв., а при-
ходите от социалноосигурителни и 
здравни вноски са 3,3 млрд. лв.

На въпрос, защо е необходимо 
БНБ да печата нови 60 млн. банкно-
ти, премиерът Георги Близнашки и 
министър Румен Порожанов не от-
говориха. 

Във връзка с КТБ Порожанов ко-
ментира, че поставянето й под осо-
бен надзор е обезпокоително, защо-
то дава отражение върху банковата 
система. Според него отговорност-
та за ситуацията с КТБ се носи от 
БНБ. Той беше категоричен, че за 
спасяване на банката ще се търси 
решение с пазарни инструменти, а 
не с публичен ресурс.

Прави тел с твото 
освободи Живка Ала-
джова, Иван Великов и 
Михаил Михайлов като 
областни управители 
на Стара Загора, Варна 
и Перник. Длъжностите 
ще бъдат заети съот-
ветно от Димитринка 
Петрунова, Стоян Пасев 
и Бойка Петрова.

Петрунова е завър-
шила Юридическия фа-
култет на СУ „Св. Кли-
мент Охридски” и има 
международни специа-
лизации по мениджмънт 
и търговска медиация, 
както и по право на ЕС. 
Стоян Пасев е инженер 
по технология на маши-
ностроенето и мета-
лорежещите машини и 
магистър по право от 
Техническия универси-
тет във Варна.  Има 
магистратура и по ико-
номика и управление на 
търговията от Иконо-
мическия университет 
в града, както и следди-
пломна квалификация по 
международни икономи-
чески отношения в СА 
„Димитър Ценов” – Сви-
щов. Адвокат е към Вар-
ненската адвокатска 
колегия, а от 2012 г. е 
и член на нейния Дисци-
плинарен съвет.

Начело на област-
ната администрация в 
Перник застава предсе-
дателят на местната 
Търговско-промишлена 

палата. Бойка Петрова 
е магистър по икономика 
от УНСС, специализира-
ла е мениджмънт в Тех-
ническия университет в 
София. Преди да оглави 
Пернишката търговско-
промишлена палата през 
2001 г., в продължение 
на 10 години е била неин 
главен секретар.

С л е д  р е д о в н о т о 
седмично заседание на 
кабинета премиерът 
Георги Близнашки комен-
тира, че новите област-
ни управители са млади 
хора, които досега не са 
били пряко ангажирани 
с политическа дейност. 
„Опитваме се да внесем 
коректив и спокойствие, 
че ще се проведат сво-
бодни и честни избори“, 
допълни той.

Премиерът отбеля-
за, че за председател 
на Националния съвет 
за тристранно сътруд-
ничество по време на 
заседанието на Минис-
терския съвет е бил 
определен вицепремие-
рът Йордан Христос-
ков. Представител на 
правителството в НСТС 
ще бъде и министърът 
на икономиката и енер-
гетиката Васил Щонов. 
„С това решение кабине-
тът дава знак, че соци-
алният диалог може да 
бъде осъществяван на 
най-високо ниво“, подчер-
та Христосков. 

16 204 360 лв. предостави пра-
вителството за преодоляване на 
щетите от бедствията. Решение-
то за отпускане на средствата 
беше взето на първото заседание 
на Комисията за възстановяване и 
подпомагане в новия й състав, про-
ведено миналата седмица с участи-
ето на премиера Георги Близнашки. 
Финансирането е осигурено от ре-
зерва за непредвидени и неотлож-
ни разходи. След като кабинетът 
одобри отпускането на средства-

та, основната част от тях – над 
13 млн. лв., ще бъдат насочени към 
общините, изпълняващи проекти 
за предотвратяване, овладяване и 
преодоляване на последиците от 
бедствията. Най-пострадалите от 
наводненията в края на юни общи-
ни Варна и Добрич ще получат съ-
ответно над 1,8 млн. лв. и над 860 
хил. лв. Към община Мизия, която 
все още се възстановява от пороя 
в началото на месеца, ще бъдат на-
сочени 1 млн. лв. за овладяване на 

бедственото положение.
Останалите около 3 млн. лв. ще 

бъдат разпределени между Минис-
терския съвет и министерствата 
на вътрешните работи, на здраве-
опазването, на образованието и на-
уката и на регионалното развитие. 
Те са за възстановяване на разходи 
при участие в спасителни и неот-
ложни аварийни дейности, ремонти 
на училища и болници и за изпълне-
ние на програми за превенция на 
бедствия.

Десислава 
Бакърджиева

Служебни ят  вице -
премиер и министър на 
правосъдието Христо 
Иванов представи екипа 
и приоритетите си. В 
следващите три месеца 
постовете на зам.-мини-
стри ще бъдат заети от 
съдията от Софийския ра-
йонен съд Петко Петков и 
специалиста по затвор-
ническо дело Марин Ван-
чевски.

Сред  най -важните 
цели за Христо Иванов 
ще е актуализацията на 
стратегията за съдеб-
ната реформа. „Това е 
едно от изискванията на 
Европейската комисия. В 
работната група ще се 
включат всички органи-
зации, които имат отно-
шение към един или друг 
аспект от съдебната сис-
тема, като ще разчитаме 
особено на активността 
на магистратите”, каза 
министър Иванов. Той 
подчерта, че част от уси-
лията, свързани с рефор-
мата, ще са насочени към 
довършването на проекта 
на Закона за изменение и 
допълнение на Закона за 
съдебната власт.

В дневния ред на екипа 
на ведомството стои и 
въпросът с Наказателния 
кодекс. Христо Иванов 

обясни, че ще се направи 
оценка и ще се набеле-
жат областите, в които 
трябва да се реализират 
промени.

В рамките на служеб-
ното правителство ще 
бъдат изготвени анализи 
за целесъобразността на 
Търговския регистър и 
на Централния регистър 
на юридическите лица 
с нестопанска цел. Ще 
бъде създаден общест-
вен съвет към Министер-
ството на правосъдието. 
Предстои и стартиране-
то на процедура за номи-
ниране на трима съдии за 
Европейския съд.

Важна задача ще е и 

разрешаването на сград-
ния проблем на Софийския 
районен съд. Зам.-минис-
тър Петко Петков съ-
общи, че има изготвена 
експертиза за устойчи-
востта на сградата на 
бул. „Цар Борис III”, изис-
кана от главния архитект 
на София Петър Диков. 
„Резултатът от оцен-
ката е, че зданието не е 
опасно, но се налага до-
пълнително укрепване на 
подовете на съдебните 
зали. Този проблем може 
да се реши с нова об-
ществена поръчка за из-
бор на изпълнител, който 
да отстрани дефектите”, 
обясни той.

Правосъдното ведомство ще търси начин за решаване на 

сградния проблем на Софийския районен съд

Снимка Денис Бучел
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Десислава 
Бакърджиева

Седем са отворени-
те оферти в откритата 
процедура за строителен 
надзор на рехабилитация-
та на близо 62 км от Репу-
бликанската пътна мрежа 
по „Транзитни пътища V”. 
Обществената поръчка е 
за лот 23Б и включва три 
обекта. Участък 1 е за ре-
хабилитацията на Дупница 
– Самоков от км. 42+263 
до км. 78+633 (36,37 км). 
В обхвата на участък 2 
попадат проектирането 
и ремонтът на път III-181 
Ковачевци – Поповяне от 
км. 26+792 до км. 33+650 
(6,8 км), път III-627 от км. 
9+390 до км. 13+450 (4,06 
км) и път III-6205 Клисура – 
Самоков – Белчински бани 

от км. 0+000 до км. 5+100 
(5,1 км). Третият обект в 
обществената поръчка е 
за проектиране и рехаби-
литация на Кюстендил – 
Перник от км. 34+385 до 
км. 44+303.10 (9,9 км).

В деловодството на 
Агенция „Пътна инфра-
структура” са постъпили 
офертите на „Пътконсулт 
2000” ЕООД, „Трафик Хол-
динг” ЕООД, „Пътинвес-
тинженеринг” АД, „Рутекс” 
ООД, „Трансконсулт – БГ” 
ООД, ДЗЗД „Ежис Пъти-
ща – България”, съставено 
от „Ежис България” ЕАД 
и „Ежис Интернасионал” 
АД, както и обединение 
„23Б КОНСУЛТ”, в което 
участват „Три Ес” ООД, 
„Строл-1000” АД, „Ен Ар 
Консулт” ЕООД и „Рубикон 
инженеринг” ЕАД.

Отвориха за движение обновения 
участък между моста на IV км и Ок-
ръжна болница от бул. „Цариградско 
шосе“. Строителите ще продължат 
да работят по трасето от лечебно-
то заведение до разклона за летище 
София. Ремонтът ще продължи до 15 
септември. Булевардът ще бъде осве-
тен и с нови енергоспестяващи лампи. 

След това ще се работи по локал-
ните платна. В момента тече и об-
новяване на подлеза при Окръжна бол-
ница. 

Изпълнител на обекта е ДЗЗД 
„Градска магистрала”, в което влизат 
„Интегрирани пътни системи“ АД, 
„Инфраструктурна компания“ АД, „Ка-
листратов груп“ ООД и „Рутекс“ ООД. 
Цената е близо 10,5 млн. лв. 

Емил Христов

29 формации – 22 партии и 7 коа-
лиции, се регистрираха за участие в 
предстоящите предсрочни парламен-
тарни избори на 5 октомври, съоб-
щиха от Централната избирателна 
комисия (ЦИК). В 18 ч. на 20 август 
изтече крайният срокът за подаване 
на документи, а до 23 август в Глав-
на дирекция „Гражданска регистра-
ция и административно обслужване” 
(ГРАО) трябва да бъдат проверeни 
документите за минимум 2500 валид-
ни подписа на избиратели в подкрепа 
на партиите и коалициите.

До 30 август е срокът за включ-
ване на партии в регистрирани ко-
алиции. До 2 септември всяка една 
партия може да поиска заличаване 
на регистрацията й и да си получи 
депозита от 2500 лв. На предсрочни-
те парламентарни избори могат да 
се явят и независими кандидати за 
депутати, като за тази цел иници-
ативните комитети, които ги изди-
гат, трябва да внесат документи в 
ЦИК до 25 август.

Изявилите желание за участие на 
предсрочните избори на 5 октомври 

партии са: ГЕРБ, „Атака”, „Републи-
ка БГ”, Българска социалдемокрация, 
Общество за нова България, „Движе-
ние 21”, „Нова алтернатива”, НДСВ, 
Българска комунистическа партия 
с председател Донка Спасова, Дви-
жение за права и свободи, Български 
национален съюз „Нова демокрация”, 
Социалдемократическа партия, „Глас 
народен”, Българска комунистическа 
партия на Крум Захариев, „Обединена 
България”, „Нова България”, Партия на 
Зелените, „Другата България”, „Нова 
сила”,  „Новото време”, ПП „Зелени-
те”, Българска работническо-селска 
партия.

Документи са подали и 7 коа-

лиции: АБВ, „Патриотичен фронт”, 
„Десните”, „България без цензура”, 
Реформаторски блок, „БСП – лява 
България” и „Левицата и Зелена пар-
тия”.

ПП „Другата България“ и БКП на 
Крум Захариев обаче са с отказана 
регистрация засега. При втората 
партия причината е, че е подала 
в ЦИК две заявления – първото от 
нейния председател Зонка Спасова, 
а второто – от Крум Захариев. Към 
това на Захариев не е бил приложен 
списък с необходимата подписка от 
2500 избиратели, а предадените от 
председателя на БКП подписи не 
са били достатъчен брой. Впослед-
ствие Спасова е представила още 
подписи според указанието на ЦИК. 
В момента се проверяват от ГРАО. 
Участие в изборите е отказано на 
„Другата България“, защото са про-
пуснали да предоставят подписката 
си в електронен вид, каквото е изис-
кването в последния Изборен кодекс.

2 септември е датата, на която 
формациите трябва да регистрират 
кандидатските си листи. След това 
предстои и жребият за определяне 
на местата в изборната бюлетина.

Елица Илчева

Служебният министър на здравеопазването д-р Ми-
рослав Ненков е спрял търг за строително-ремонтни 
дейности в центровете за спешна медицинска помощ 
в страната на стойност 5 млн. лв. На пресконференция 
той обясни, че това се е наложило, защото те са бази-
рани в общински болници, а министерството няма право 
да прави обновяване в чужда собственост. 

Още няколко големи обществени поръчки, които са 
започнати в последните дни на управлението на д-р Таня 
Андреева, са прекратени. Най-голямата от тях е за 12 
млн. лв., предвидени за електронното здравеопазване. 
Ненков изтъкна, че техническата спецификация на про-
екта не е никак добра и затова поръчката е спряна. „В 
Германия има добре работеща система, която можем да 
вземем наготово. Привлякох специалист в областта на 
електрониката и ще изпратим хора за обучение, като то 
ще бъде безплатно”, допълни той. 

Министерството на здравеопазването е прекратило 
и договор за 8 млн. лв. за медицинско оборудване. 

„За рязка реформа в здравеопазването са нужни много 
пари и тя не може да стане бързо, камо ли в рамките на 
служебния кабинет“, каза още Мирослав Ненков.

Десислава 
Бакърджиева

Екип от утвърдени 
експерти по право и ин-
формационни технологии 
ще разработи промени 
за Закона за електронно-
то управление. Ще бъдат 
привлечени и представи-
тели на ИТ бизнеса. Това 

съобщи служебният ми-
нистър на транспорта, 
информационните техно-
логии и съобщенията Ни-
колина Ангелкова на среща 
с представители на бран-
шови и работодателски 
организации от сектора 
на информационните и 
комуникационните техно-
логии.

Целта е законът да 
стане работещ и ефек-
тивен. Новите текстове 
трябва да регламентират 
функциите на държавния 
системен администра-
тор, който ще осигури 
поддръжката и устойчи-
востта на разработени-
те от бизнеса системи 
по проекти, които вече 

са приключили. „Трябва да 
спре работата на парче, 
за да може най-накрая, ко-
гато един гражданин или 
юридическо лице има нуж-
да от комплексна услуга, 
свързана с данни, които 
се съхраняват в няколко 
администрации, да заяви и 
получи документа онлайн”, 
подчерта Ангелкова. 

Снимка Денис Бучел

Снимка авторът
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Свилена Гражданска

Г-жо Цанова, в рамката 

на една година и два месе-

ца вие заемате два пъти 

поста служебен замест-

ник-министър по управле-

нието на средства от ЕС. 

Каква е разликата между 

тогава и днес? Какви ще 

бъдат основните ви за-

дачи през следващите два 

месеца?

България е на прага на 
програмния период 2014 - 
2020 г., което определя и 
дневния ред в моята работа 
по отношение на приори-
тетите. На първо място 
сред предстоящите задачи 
стоят преговорите с Ев-
ропейската комисия (ЕК) и 
одобрението на оператив-
ните програми. Друг важен 
момент е да осигурим доб-
ра проектна готовност за 
новия период, за да може 
максимално бързо да стар-
тираме. Акредитацията 
на системите за контрол 
на управляващите органи е 
следващият етап, след като 
се одобрят програмите. 

Във втория ви рабо-

тен ден стана ясно, че ЕК е 

одобрила споразумението 

за партньорство. Какво 

предстои от тук ната-

тък?

Желанието ни е да кому-
никираме параметрите на 
договора максимално ясно 
и убедително, защото цели-
те на документа изискват 
съгласие и воля за реформи 
от страна на всички участ-
ници в процеса – полити-
ци, социално-икономически 
партньори, общини, неправи-
телствени организации, от 
цялото общество. Трябва 
да е ясно, че голяма част от 
средствата са под условие, 
тоест ние трябва тук да 
свършим много работа, за 
да можем да се възползваме 
от финансирането, така че 
да осигурим по-качествен 
живот на гражданите, по-
добро управление, повече 
възможности за растеж.  

Получихте ли комента-

рите към проектите на 

програмите от Брюксел? 

Да. Те са свързани и с 
подобряване на фокуса и 
акцентите в програмите, 
и със структурата и прило-
жените мерки, има и такива 
от техническо естество. 
Направих среща с управлява-
щите органи на всички опе-
ративни програми. Обсъдих-
ме хода и графика на работа, 
възстановихме диалога, кой-
то е липсвал вътре между 
структурите и министер-
ствата, отговорни за рабо-
тата със средствата от 
Европейския съюз. Целта е 
да се действа активно през 
близките седмици, за да се 
отразят коментарите на 
Европейската комисия по 
отношение на оперативни-
те програми. Ревизираните 
варианти ще се дискутират 

 с обществеността в рамки-
те на създадените за целта 
работни групи или на публич-
ни обсъждания. Важно е да 
имаме добро сътрудничест-
во с партньорите, с всички 
заинтересовани страни от 
отделните програми, така 
както беше със споразу-
мението за партньорство. 
Това е нашето разбиране. 
Начинът да се постигне 
нещо наистина добро за об-
ществото като цяло. 

Ще се  промени  ли 

структурата на управля-

ващите, одитиращите или 

сертифициращите органи 

по програмите? Ще избег-

нем ли нови грешки на рас-

тежа? 

Предизвикателствата 
на първия програмен период, 
в който България управлява 
европейски фондове, бяха 
свързани с изграждането 
на капацитет – и на бене-
фициентите, и на управля-
ващите, и на контролни-
те органи. Системите за 
управление и контрол бяха 
променяни многократно.  

Всички се учиха в движение, 
така че грешките бяха не-
избежни. Важното е да се 
поучим от тях. А също така 
да бъдем последователни 
и активни в диалога както 
между институции и бене-
фициенти, така и с Евро-
пейската комисия. Липсата 
на информация и противоре-
чивите действия дават лош 
сигнал и намаляват довери-
ето от страна на европей-
ските ни партньори. 

По ОП „Региони в рас-

теж 2014 - 2020 г.“ ще се 

финансират ли 67 града, 

или...  За какви проекти 

програмата ще осигури 

средства? 

Отвореният въпрос за 
финансирането на 67 гра-
да трябва да бъде решен в 
рамките на дискусия и по-
стигнато съгласие с парт-
ньорите от Националното 
сдружение на общините в 
Република България. Правим 
всичко възможно, за да бъде 
резултатен този диалог. 
По отношение на самата 
програма – има шест инвес-

тиционни приоритета. Те 
включват мерки за енергий-
на ефективност, подобрява-
не на градската околна сре-
да, включително по-висока 
конкурентоспособност на 
градските територии с ак-
цент върху изграждането на 
техническа инфраструктура 
в индустриалните зони. Под-
крепа ще получат проекти, 
свързани с развитието на 
образователната, култур-
ната, здравната, социална-
та инфраструктура в гра-
довете – това са средства 
за читалища и библиотеки, 
детски ясли и градини, учили-
ща, изграждане на устойчив 
градски транспорт, модер-
низация на лечебните за-
ведения. Насърчаването на 
регионалния туризъм също е 
включено в програмата.

Какво е заложено по ОП 

„Транспорт и транспорт-

на инфраструктура 2014 

- 2020 г.“?

От ресорното ведом-

ство вече съобщиха, че ще 
се направи преглед на пред-
ложените проекти, които 
ще бъдат приоритетизира-
ни, като ще се вземе пред-
вид техническата готов-
ност с оглед на бързото им 
стартиране. Дейностите 
в новия програмен период 
включват модернизация на 
жп транспорта; изгражда-
не и обновяване на пътна-
та инфраструктура; нови 
интермодални терминали; 
развитие на иновативни 
продукти и услуги в сфера-
та на комуникационните 
технологии.  Във фокуса ще 
бъде и работата по Инстру-
мента за свързана Европа 
(Connecting Europe Facility), 
където България може да 
разчита на 350 млн. евро в 
следващите 3 години.

Третата основна про-

грама, която касае строи-

телите, е ОП „Околна среда 

2014 – 2020 г.“ Разкажете 

ни повече за нея. 

Както и до сега основни-
ят ресурс ще бъде насочен 
към финансиране на проекти 
във ВиК сектора. Въпреки 
вложените през този про-
грамен период средства, 
нуждите остават големи. 
Промените са най-вече по 
отношение на организа-
цията на изпълнението на 
ОПОС. Следвайки научени-
те уроци, с цел прилагане-
то на Стратегията за ВиК 
сектора ще се разчита на 
много по-активното учас-
тие на ВиК операторите в 
подготовката, изпълнение-
то и съфинансирането на 
инвестициите в отрасъла. 
Другите основни инвес-
тиционни приоритети по 
програмата са, разбира се, 
отново отпадъците – къде-
то ще се фокусира ресурс в 
изграждане на съоръжения, 
площадки и инсталации за 
предварително третиране, 
повторна употреба и подго-
товка за повторна употре-
ба на отпадъци. Тук ще се 

Илияна Цанова, служебен заместник министър-председател         

Работим да не допуснем някои от общините да останат без достъп до европейски         

Илияна Цанова e родена в София. Магистър 

по „Финанси” от Университета за национално и 

световно стопанство със сертификат за след-

дипломна квалификация по финансов мениджмънт 

от университет „Джордж Вашингтон”, САЩ, като 

стипендиант на USAID и университета в Джордж-

таун. От 2001 г. до 2003 г. Илияна Цанова работи 

в одиторския отдел на „Делойт - България”, а от 

2003 г. до 2014 г. - за Европейската банка за въз-

становяване и развитие. От 2006 до 2014 г. е в 

централата на ЕБВР в Лондон. Има богат опит в 

структурирането, договарянето и изпълнението 

на инвестиции в дялов капитал и дългово финан-

сиране на инфраструктурни проекти в страни от 

Югоизточна Европа, Украйна и Русия, както и в съ-

финансирането на проекти със средства от Евро-

пейския съюз. Председател е на Борда на директо-

рите на MIDF, инвестиционен фонд за инвестиции 

в инфраструктура на Западните Балкани. Създа-

тел е на фонд ФЛАГ ЕАД в България и член на Бор-

да на директорите (в оставка). От 13 март до 29 

май 2013 г. е заместник министър-председател по 

управление на средствата от Европейския съюз в 

служебното правителство на Марин Райков. От 6 

август заема същия пост в кабинета „Близнашки“.

Снимки Денис Бучел
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        по управлението на средствата от ЕС: 

        програми през периода 2014 -2020 г. 
търсят варианти за привли-
чане на частен ресурс, кой-
то да допълни публичното 
финансиране. Включително е 
възможно да се подпомогнат 
партньорски проекти, в кои-
то защо и строителите да 
не участват като сътрудни-
ци на общините. Ще бъдат 
подпомогнати също така 
и обекти за изграждане на 
инфраструктура за справя-
не с климатичните промени 
и превенция на риска.

Ще има ли райони - бели 

петна, които няма да по-

лучат средства по опера-

тивните програми?

Ресурсът, с който раз-
полагаме по Европейските 
структурни и инвестицион-
ни фондове 2014 - 2020 г., не 
позволява да бъде покрита 
цялата територия на стра-
ната. Това, което се опит-
ваме да решим с демарка-
цията между програмите, 
е категорично да не допус-
каме модела от настоящия 
период 2007 - 2013 г., при 
който някои от общините 
да останат без достъп до 
европейски програми. Посо-
ката,  в която работим, е да 
се постигне синергия между 
мерките в отделните опе-
ративни програми.

За програмния период 
2014 - 2020 г. е планирано 
да продължи прилагането 
на териториалния подход 
„Лидер“, като дори се пред-
вижда реализацията му чрез 
многофондово финансиране 
по линия на инструмента 
„Водено от общността 
местно развитие” . На прак-
тика предвиждаме страна-
та ни да се възползва от 
възможността, дадена в чл. 
28, ал. 1 на проекта на ре-
гламент, определящ общите 
правила за Европейските 
структурни и инвестицион-
ни фондове,  местните 
стратегии за развитие да 
са обект на финансиране по 
повече от една програма. 

В Споразумението за 
партньорство се пред-
вижда използването на 
териториален подход за 
постигане на растеж за 
специфични територии от 
страната ни. На практика 
това означава, че ще се оп-
ределят конкретни кате-
гории територии, на които 

да се обоснове нуждата 
от прилагане на подхода 
за многофондово финанси-
ране на воденото от общ-
ностите местно развитие 
(ВОМР), напр. планински, 
периферни, с ясно изразено 
изоставане в икономически, 
демографски и социален ас-
пект спрямо останалите 
територии на страната. 
Акцентът ще бъде върху 
териториалното измере-
ние за прилагане на подхо-
да, така че да се постигне 
целта за растеж. 

С прилагането на пред-
видената в споразумение-
то за партньорство въз-
можност за многофондово 
финансиране на ВОМР на 
територията на областта 
може да се постигнат кон-
центрация на средствата, 
взаимно допълване на ин-
вестициите за балансирано 
развитие и преодоляване 
на социалните, икономиче-
ските и териториалните 
предизвикателства. Такъв 
тип инвестиции могат да 
доведат до растеж и зае-
тост, което на практика 
ще подпомогне цялостното 
развитие на региона.

Предвижда ли се въвеж-

дането на типови догово-

ри и документи за общест-

вените поръчки?

С последните изменения 
в Закона за обществените 
поръчки са въведени разпо-
редби, които предвиждат с 
правилника за прилагане на 
нормативния акт да бъдат 
определени препоръчителни 
образци на договори и други 
документи по търгове. Мер-
ки в тази насока са включе-
ни и в приетата от Минис-
терския съвет Национална 
стратегия за развитие на 
сектора обществени по-
ръчки в България за периода 
2014 - 2020 г. Става дума за 
усъвършенстване на зако-
нодателството в съответ-
ствие с новите европейски 
директиви, мерки, свързани 
с реалното прилагане на 
нормите, и въвеждане на 
успешни практики от ЕС, 
както и въвеждане на стан-
дартизирани образци на до-
кументи. Понастоящем са 
разработени типови обра-
зци за сектор „Транспорт”, 
но трябва да се направят 

такива и за ОПРР и ОПОС.

Има ли опасност Бъл-

гария да загуби пари по 

оперативните програми 

за периода 2007 – 2013 г.? 

Какви действия сте пред-

приели за възстановяване 

на плащанията по ОПОС и 

ОПРР от Брюксел? 

През 2013 г. , когато от-
ново бях на същата позиция, 
с екипа ми направихме и план 
за действие по всяка една 
оперативна програма, за да 
намалим риска от загуба на 
средства. Удовлетворена 
съм, че той спомогна тя да 
бъде минимализирана. Сега 
отново си поставяме съща-
та цел – да направим необ-
ходимото за понижение на 
този риск.

Най-важното, когато Ев-
ропейската комисия е преус-
тановила възстановяването 
на средствата по някоя про-
грама, каквато е ситуация-
та с ОПОС и ОПРР, в момен-
та е да се осигурят условия 
за нормалното изпълнение 
на проектите. Точно това 
беше първата задача на слу-
жебния кабинет. Ние взехме 
решение, доколкото позволя-
ва националният бюджет, да 
бъдат изплащани верифици-
раните по двете програми  
разходи. Само така може да 
се гарантира, че общините 
ще успеят да обслужват до-
говорите си с изпълнители-
те, че ще се използва пълно-
ценно строителният сезон, 
а освен това е предпостав-
ка за намаляване на риска от 
загуба на пари по правилото 
n+2/n+3 в края на 2014 г.

С това решение ние 
също така даваме възмож-
ност на всички участници 
в системата да продъл-
жат нормалния процес на 
изпълнение на проектите 
и верификация, докато се 
провеждат преговорите 
със службите на Комиси-
ята за възстановяване на 
средствата от двете про-
грами. За нас е важно да 
демонстрираме, че систе-
мата работи, а за това е 
необходимо колелото да се 
върти. 

Усилията ни са насочени 
към възстановяване на диа-
лога и доверието на всички 
нива. Европейската комисия 
трябва да получи достовер-

Програма Основни дейности
Средства 

от ЕС

ОП „Транспорт 
и транспорт-

на инфра-
структура“

Жп транспорт (инфраструктура и подвижен състав); 
пътища (магистрали, пътища I клас); метро 

(инфраструктура и подвижен състав); интермодални 
терминали

1 604

ОП „Околна 
среда“

Води (пречиствателни станции и ВиК); отпадъци 
(системи за разделно събиране на отпадъци), 

оползотворяване, завод за боклука на София; Натура 
2000 и биоразнообразие; защита от наводнения; 

опазване на въздуха

1 505

ОП „Региони в 
растеж“

Енергийна ефективност (публични и жилищни сгради); 
болници, ВУЗ-ове, училища, детски градини; градска 
среда (благоустрояване); опазване и развитие на 
културно-исторически паметници; пътища I, II и III 

клас; градски транспорт

1 312

ОП „Иновации 
и конкуренто-

способ-
ност“

Насочени към бизнеса и предприятията; иновации; 
нови технологии; енергийна ефективност; навлизане 

на международни пазари
1 182

ОП „Наука и 
образование 

за интелиген-
тен растеж“

Развитие на науката; развитие на качествено 
образование на всички нива; намаляване на ранното 

отпадане от училище и образователна интеграция на 
малцинствени групи;  учене през целия живот

596

ОП „Развитие 
на човешките 

ресурси“*

Мерки за заетост (посреднически услуги, обучения, 
стажове, предприемачество); мерки за качествени 
социални и здравни услуги, деинституционализация 
на деца и възрастни; подкрепа за институциите 

и партньорите в сферата на пазара на труда, 
социалното включване и здравеопазване

938

ОП „Добро 
управление“

Комплексно административно обслужване и 
намаляване на административната тежест; 

управление на човешките ресурси в администрацията 
и съдебната система; електронно управление 

(е-здравеопазване, е-образование, е-обществени 
поръчки, е-митници и е-идентификация, е-правосъдие)

285

Програма за 
морско дело и 

рибарство

Подкрепа в сектора на аквакултурата, рибарството и 
свързаната с тях преработка; диверсификация; мерки 

за заетост; мерки за опазване на околната среда; 
иновации; контрол и събиране на данни

88

Програма 
за развитие 
на селските 

райони

Подпомагане на земеделските стопанства 
(МСП в селските райони); НИРД и иновации; 

образование; заетост; опазване на околната 
среда; диверсификация; инвестиции в публична 

инфраструктура; пазари на производителите; ИКТ

2 339

ОБЩО 9 849

*ОП РЧР включва и специалната алокация по Инициативата за младежка заетост

ни свидетелства за това, 
че системата функционира 
по един предвидим и регули-
ран начин, който гарантира 
финансовите интереси на 
общността. Българските 
власти от своя страна имат 
важната задача това да не 
става за сметка на преко-
мерни контролни дейности 
или финансови удръжки.

Ще подготвите ли за-

кон за управление на сред-

ствата от ЕС, който да 

бъде приет от новото На-

родно събрание?

 Темата е дискусионна и 

се дебатира от три прави-
телства. Законът би довел 
до засилване на функциите 
по координация на процеса, с 
реален ресурс за въздейст-
вие върху цялата система 
чрез конкретни органи на 
изпълнителната власт. Друг 
ефект е възможността за 
регламентиране на обжалва-
нето на админис тративните 
актове пред извънсъдебен 
орган, чиито решения ще 
подлежат на съдебен кон-
трол. Това е в интерес на 
отделния бенефициент, но и 
на системата като цяло. 

Има обаче и възможни 

рискове. Те са свързани с 
необходимостта от адап-
тиране към новия инсти-
туционален модел. Ще е 
нужно пренастройване 
на системата и от тук - 
евентуален риск от отла-
гане на същинския старт 
или пък последващо заба-
вяне в изпълнението на 
новите програми. Има и 
нужда от допълнително 
технологично време за 
изготвяне на подзаконо-
вите нормативни актове, 
без които законът не би 
могъл да се прилага ефек-
тивно.
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Светлана Жекова, служебен министър на околната среда и водите: 

Успяхме да възстановим диалога със строителите. Ще се срещнем отново с КСБ, 
след като имаме напредък по верификацията на средствата по проектите

Свилена Гражданска

Г-жо Жекова, какви ще 

са основните ви приори-

тети в Министерство-

то на околната среда и 

водите (МОСВ) през след-

ващите два месеца? 

Приоритет номер едно 
не само за екологичното 
ведомство, но и за целия 
служебен кабинет е раз-
мразяването на прекра-
тените плащания по ОП 
„Околна среда 2007 – 2013“. 
Средствата са спрени 
към изпълнители и бенефи-
циенти от ЕК през ноем-
ври м.г., а от националния 
бюджет – през февруари 
т.г. 

Предстоят ни прего-
вори с Брюксел, за да по-
стигнем съгласие по от-
ношение на корективни 
мерки, които трябва да се 
предприемат на ниво уп-
равление на „ОПОС 2007 – 
2013“, за да може да бъдат 
размразени плащанията. 
Всички усилия ще бъдат 
насочени в тази посока. 
Имаме пълната подкрепа 
на Министерството на 
финансите и докато про-
тичат преговорите с ЕК, 
ще се търсят пари за раз-
плащания по преминали-
те верификация проекти. 
Надяваме се процесът да 
приключи до края на ок-
томври. Това е основният 
ни приоритет. Той e в две 
насоки – изпълняване на 
проектите по настояща-
та програма и подготовка 
на „ОПОС 2014 – 2020”. 

Друг основен прио-
ритет е политиката по 
изменение на климата. 
Разработването на стра-
тегия за адаптация към 
климата ще бъде една от 
задачите ни. Вече имаме 
изготвена оценка на риска 
в различните сектори, на 
която можем да стъпим и 
да работим в посока под-
готовка на стратегиче-
ския документ по темата. 
Процесът е продължите-
лен, но ние ще положим 
началото. 

В  тази  област ни 
предстоят и преговори 
на високо ниво. В края на 
септември ще има среща 
на върха по въпросите за 
климата, организирана от 
Бан Ки-мун – генералния 
секретар на ООН. На нея 
ще участва президентът 
Росен Плевнелиев и тема-
та ще бъде подготовката 
на новото глобално спора-
зумение по изменение на 
климата, което се очаква 
да бъде сключено в края на 
2015 г. В края на октомври 
т.г. Европейският съвет 
трябва да приеме обща 

позиция по рамките за 
политиките по климат 
и енергетика до 2020 – 
2030 г. и България ще от-
стоява своята позиция. 
Изпълнението на новата 
рамка ще зависи от поли-
тиките, които страната 
ни ще предприеме не само 
в областта на енергети-
ката, но и в областта на 
транспорта, управление-
то на отпадъците и енер-
гийната ефективност на 
сградите.

Сред основните ни за-
дачи ще е и работата по 
актовете и програмите, 
които са свързани с т.нар. 
предварителни условия, 
залегнали в Споразуме-
нието за партньорство 
за периода 2014 – 2020 г. 
с ЕК. Един от документи-
те е Планът за управление 
на отпадъците до 2020 г. 
Той премина колегиум и ще 
бъде публикуван на стра-
ницата на ведомството 
за обществено обсъжда-
не. Коментарите по него 
ще бъдат отразени и до-
кументът ще бъде пред-
ставен за одобрение на 
Министерския съвет. С 
него ще се даде тласък на 
процеса за програмиране 

по отношение на упра-
влението на отпадъците 
до 2020 г. Целите в доку-
мента са ориентирани 
повече към превенция на 
образуването на отпадъ-
ците и към рециклиране-
то, защото това е в ос-
новата на политиката за 
ресурсна ефективност, 
която от министерство-
то възнамеряваме да на-
ложим. България е една от 
държавите – членки в ЕС, 
с все още голям процент 
на депониране, което е 
най-ниското ниво в йерар-
хията на управлението на 
отпадъците. Ще разрабо-
тим позиция и приорите-
ти до 2030 г., тъй като 
в момента на ниво ЕС се 
преразглеждат целите за 
рециклиране и превенция 
на отпадъците. Това е за-
конодателен пакет, по кой-
то трябва да имаме анали-
зи, за да сме обективни и 
адекватни в преговорите.

Ще се съсредоточим 
върху хармонизиране на на-
ционалното законодател-
ство с това на ЕС, защо-
то имаме редица открити 
наказателни процедури, по 
които трябва да работим 
и които са останали на за-

ден план през последните 
месеци.

 
Да поговорим повече 

за основния ви приори-

тет – възстановяване 

на плащанията по „ОПОС 

2007 – 2013“. Какви мерки 

предприехте, за да се фи-

нансират отново обек-

тите по програмата от 

ЕК и колко са чакащите 

проекти за верификация? 

Запознах се с реалната 
ситуация. След като про-
ведох разговори с Управля-
ващия орган и с предста-
вители на ЕК, се оказа, че 
очакваме допълнителни 
анализи и изисквания от 
Брюксел, на които трябва 
да отговорим, за да може 
да бъдат размразени сред-
ствата по ОПОС.

Проведох със служеб-
ния вицепремиер, минис-
тър на регионалното 
развитие и на инвести-
ционното проектиране 
Екатерина Захариева и 
министъра на финансите 
Румен Порожанов среща с 
Камарата на строители-
те в България и Национал-
ното сдружение на общи-
ните в Република България. 
Нашето желание бе да се 

възстанови диалогът с 
основните ни партньори 
в програмата, който е бил 
прекъснат вследствие на 
създалото се напрежение 
след спирането на пла-
щанията. Разделихме се 
с ръководството на Упра-
вляващия орган на ОПОС, 
така че Спиридон Алек-
сандров вече не е негов 
ръководител. Определена 
е Яна Георгиева, която е 
работила в структурата 
в продължение на години. 
Тя има административен 
и ръководен опит. Надявам 
се с това да подпомогнем 
работата в самия УО и да 
се активира комуникаци-
ята с бенефициентите, 

със Сертифициращия и с 
Одитния орган. Предстои 
ни динамична работа през 
следващите седмици, за-
щото исканията за пла-
щания, които чакат вери-
фикация, са за малко над 
300 млн. лв. Това е тежък 
процес, за който сме моби-
лизирали целия капацитет 
на съответното звено 
на УО. Получихме съдей-
ствие за дейността и от 
проверяващите органи на 
Министерството на фи-
нансите и на Министер-
ството на труда и социал-
ната политика. Поискали 
сме допълнително обуче-
ние от страна на Изпъл-
нителна агенция „Одит на 

Светлана Жекова е родена в София. Завършва 

9 френска гимназия в столицата. Има магистратура 

„Френска филология” в СУ „Св. Климент Охридски“ и е 

специалист по международни икономически отношения 

от Свободния факултет на Минно-геоложкия 

институт в София. От 1997 г. до 1999 г.  

е специализирала „Международни отношения  

с Европейския съюз, развитие на Общия пазар“ в 

School of International Services във Вашингтон (САЩ), 

„Глобален мониторинг и качество на околната среда“ 

и „Организация, система и дейности на ООН“ в United 

Nations University в Токио (Япония).

Светлана Жекова започва професионалната си 

кариера през 1999 г. в отдел „Европейска интеграция“ 

на Министерството на околната среда и водите. 

От май 2004 г. до сега заема различни длъжности 

в Постоянното представителство на България 

към ЕС (до 1 януари 2007 г. – Мисия на България към 

Европейските общности) в Брюксел. От 2008 г. 

до сега е ръководител на сектор „Околна среда” в 

Представителството на ЕК у нас.

Владее френски, английски и руски език.
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средствата от Европей-
ския съюз“. Имам пълната 
подкрепа на колегите ми 
от кабинета „Близнашки“ 
в този процес и ще напра-
вим всичко, което зави-
си от нас, в усилията да 
размразим средствата 
от ЕК. Държа да отбеле-
жа, че новите искания за 
плащания, които ще бъдат 
предоставени за одобре-
ние на Сертифициращия 
орган, трябва да са пер-
фектни. По този начин ще 
покажем, че системите ни 
работят, и едва тогава 
ще можем да очакваме раз-
мразяване на средствата 
от Брюксел. Плащанията 
от ЕК вероятно няма да 
бъдат възстановени пре-
ди октомври. Дотогава ще 
работим по верификация 
на исканията по проекти-
те и имаме уверението на 
МФ, че ще има средства 
от националния бюджет. 
Предстои фонд ФЛАГ да 
възобнови финансирането 
на общините бенефициен-
ти по ОПОС.

По искане на КСБ вече 

се състоя една среща с 

вас заради спрените пла-

щания. Предвиждате ли и 

други?

Да, но когато имаме 
какво да кажем на стро-
ителите. Радвам се, че 
успяхме да възстановим 
диалога с тях и ще се опи-
таме да бъдем максимално 
прозрачни от тук ната-
тък. Проблемите могат 
да се решат само когато 
са поставени на масата. 
Ще се срещнем с предста-
вители на КСБ, след като 
имаме напредък по вери-
фикацията на исканията 
за плащания.

Кога ще бъдат ясни 

крайните корекции, кои-

то ще понесат общини-

те по ОПОС?

Това е деликатна тема 
и преговорите по нея про-
дължават. Процесът върви 

успоредно и с преговорите 
ни с ЕК за налагането на 
финансовите корекции, за-
щото те са свързани с ра-
ботата на системите за 
управление и контрол. За 
мен дискусията с общини-
те е важна, тъй като без-
принципната отмяна на 
наложените санкции при 
неизпълнение на законода-
телството, при нарушения 
на обществените поръчки 
е точно толкова вредна, 
колкото и безпринципно-
то им налагане. Основна-
та ни цел е да стигнем до 
финансови корекции, които 
ясно и точно отговарят 
на определени нарушения, 
да минимизираме риска от 
субективизъм и да осигу-
рим обективен подход в 
процеса на оценка.

Водили ли сте разго-

вори държавата да поеме 

част от стойността на 

глобите?

Разбира се, че е имало 
дискусия, но въпросът е 
коя част от финансовата 
тежест да бъде поета. 
Важно е да се определят 
обективни, принципни и 
законосъобразни критерии 
и базата, на която да стъ-
пи държавата, за да поеме 
евентуално процент от 
корекциите. 

Има ли рискови обек-

ти по „ОПОС 2007 – 2013“, 

чиито средства ще бъ-

дат загубени?

В момента се изпълня-
ват около 250 проекта по 
трите приоритетни оси. 
Изграждат се десет пре-
чиствателни станции за 
отпадни води, които са за 
около 141 хил. еквивалент 
жители. В процес на из-
пълнение са 19 регионал-
ни системи и 19 депа за 
твърди битови отпадъци. 
Това е важно във връзка с 
наказателната процедура 
на Брюксел срещу Бълга-
рия за забавянето на про-
цеса на рекултивация на 

старите сметища. Има 
няколко рискови проекта, 
свързани със системата 
за управление на отпадъ-
ците. Те обаче не влияят 
съществено на възможна-
та загуба на пари по про-
грамата, тъй като не са 
чак толкова много на фона 
на тези, които се реали-
зират. Рискът от това, 
да  не  получим всички 
средства по „ОПОС 2007 
– 2013“, идва от забавени-
те плащания. През август 
е получено съобщение от 
ЕК за около 50 млн. евро 
автоматична редукция и 
поради това усилията ни 
ще бъдат насочени към 
минимизирането на други 
евентуални загуби. Много 
от проектите няма да мо-
гат да бъдат изпълнени в 
срок. До края на годината 
трябва да бъдат серти-
фицирани над 747 млн. лв. 
За да постигнем заложе-
ната цел, бенефициенти-

те е необходимо да пода-
дат искания за около 934 
млн. лв. Това са средства 
извън изплатените вече 
пари по ОПОС. В момен-
та са подадени искания 
за над 323 млн. лв., т.е. 
очакваме за още 610 млн. 
лв. Това са проекти, които 
са в процес на изпълнение, 
по които има договори и 
трябва да бъдат пред-
ставени документи за 
верификация, след това 
за сертификация и да ги 
пуснем към ЕК. Ако това 
не се случи, те няма как 
да бъдат реализирани с 
европейско финансиране. 
С това са свързани рис-
ковете за евентуална 
загуба на пари по „ОПОС 
2007 – 2013“.

Има ли вече комента-

ри от ЕК по проекта на 

ОП „Околна среда 2014 – 

2020“? 

Получихме ги преди 
дни. Те са обширни, анали-
зират се от колегите във 
ведомството и до месец 
ще излезем с позиция по 
всеки един от тях. Комен-
тарите засягат цялата 
програма и са предим-
но детайли, т.е. няма да 
има значителна разлика 
между сегашния проект 
на „ОПОС 2014 – 2020“ и 
окончателния вариант. 
Това, което е новото, е из-
искването да се включи и 
укрепването на свлачища-
та, тъй като те са част 
от мерките за превенция 
на наводнения и адапта-
ция към изменението на 
климата. Тук ни предсто-
ят преговори, защото 
експертизата на тези 
проекти е в Министер-
ството на регионалното 
развитие, но в същото 
време е свързана с наши 
мерки, които ще изпълня-

ваме в рамките на новата 
програма. Така че в „ОПОС 
2014 – 2020 “ може да се 
допусне финансиране на 
такива проекти на обща 
стойност 16 млн. евро. 

И през следващия про-
грамен период ВиК отрасъ-
лът остава приоритет. В 
сектор „Отпадъци“ ще се 
заложи на превенция на об-
разуването на отпадъците 
и рециклирането. Повече 
европейски пари за изграж-
дане на депа няма да има. 

Страната ни е за-

страшена от санкции за-

ради нерекултивираните 

стари сметища.

Закриването  им  е 
свързано с изграждането 
на новите депа. Наказа-
телната процедура срещу 
България е за това, че сис-
темите ни за управление 
на отпадъците не съот-
ветстват на европейски-
те изисквания. В момента 
над 100 сметища не от-
говарят на условията и 
трябва да бъдат открити 
нови. В страната са опре-
делени да функционират 
57 регионални системи, 
които да са по всички нор-
мативни изисквания. Към 
настоящия момент са из-
градени и са в експлоата-
ция 34. Останалите са на 
различен етап.

Финансирането на дей-
ностите по закриване на 
37 общински депа, които 
не отговарят на изисква-
нията, се извършва със 
средства от Оперативна 
програма „Околна среда 
2007 – 2013“. За общински-
те съоръжения, включени 
в наказателната процеду-
ра и чиято експлоатация 
следва да бъде прекра-
тена до 2015 г., е необ-
ходимо да бъде осигурено 
национално финансиране. 

В съответствие с пред-
видените срокове за пре-
кратяване експлоатация-
та на 108 депа са нужни 
128 млн. лв. 

През последните три 

месеца България беше 

сполетяна от наводне-

ния. Какви мерки ще пред-

приемете за превенция? 

МОСВ не е единстве-
ният компетентен ор-
ган по темата и затова 
мерките, които можем да 
предприемем, са ограни-
чени. Подобни бедствия, 
свързани с изменението 
на климата, ще ни съ-
пътстват и трябва да 
можем да се адаптираме и 
да реагираме на тях. Ние 
можем да информираме 
предварително съответ-
ните институции, за да се 
предприемат необходими-
те мерки. От тук ната-
тък има отговорности на 
общините, на областните 
управи и на останалите 
ведомства. Правител-
ството взе мерки за иска-
не на финансова помощ от 
ЕК и предостави средства 
от националния бюджет. В 
момента се събират дан-
ни за щетите. 

Приоритет на МОСВ 
е превенцията. По „ОПОС 
2014 – 2020“ ще се финан-
сират подобни мерки. Ще 
бъдат положени всички 
усилия за финализиране на 
разработените планове 
за управление на речните 
басейни и плановете за 
управление на риска от 
наводнения. 

„Превенция и управле-
ние на риска от наводне-
ния“ ще бъде приоритетна 
ос в „ОПОС 2014 – 2020”. 
Предстои създаване на на-
ционална информационна 
система за управление на 
водите в реално време.

Снимки в. „Строител“
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Свилена Гражданска

Г-жо Данкинова, как 

протича работата на 

Фонда за органите на 

местно самоуправление 

в България (ФЛАГ) от на-

чалото на годината? 

Основният извод е, че 
достигнахме максимума на 
средства, които можем да 
осигурим. Това беше про-
гнозирано от нас в рам-
ките на бизнес плана ни 
за годината. Стигнахме 
до критичната фаза, при 
която капиталът не е дос-
татъчен, за да отговори 
на потребностите на об-
щините както за мосто-
во финансиране, така и за 
покриване на собственото 
им участието в европей-
ските програми. Работим 
с всички усилия да оправда-
ем мястото, което имаме 
като специален фонд, кой-
то да подкрепя местните 
власти за успешното из-
пълнение на проектите им. 

За съжаление непри-
ятната ситуация с ОП 
„Околна среда 2007 – 2013“ 
ни накара в началото на 
май т.г. да преустановим 
плащанията по заеми по 
програмата, тъй като 
дори от националния бю-
джет вече не отпускаха 
средства. Искам да под-
чертая, че ние продължи-
хме да финансираме, дори 
и след като ЕК спря финан-
сирането през февруари. 
Но тъй като договорите 
за безвъзмездна помощ са 
основното обезпечение на 
кредитите ни, нямаше как 
да продължим този процес 
и след като държавата 
спря да плаща. Важно за 
финансовото здраве на 
ФЛАГ е да имаме гаранции 
за връщането на заемите, 
но такава през май вече 
нямаше за проектите по 
ОПОС. Кредитите са за 
близо 100 млн. лв. 

Преди десетина дни от 
бюджета бяха  осигурени 
166 млн. лв. за разплащане 
по екологичната програма. 
В тази връзка ще внесем 
предложение до  Съвета на 
директорите на фонда на 
26 август да възстановим 
плащанията по вече склю-
чените договори.

С какви средства раз-

полагахте за тази годи-

на?

Имаме собствен капи-
тал от 60 млн. лв. В края на 
миналата година успяхме 
да подпишем ново заемно 
споразумение с Европей-
ската банка за възстано-
вяване и развитие (EБВР) и 
да осигурим допълнително 
още 70 млн. лв. Но въпреки 
това средствата са не-
достатъчни. Постъпват  
нови искания. Те вече са 41 

за 140 млн. лв. 
В момента кредитният 

портфейл на фонда е за 140 
млн. лв. за близо 2500 кре-
дита. Фактически нямаме 
финансов ресурс да раз-
глеждаме нови искания към 
настоящия момент.

Предприели сме стъпки 
да осигурим допълнителни 
средства. Първата е, че 
сме обявили обществена 
поръчка за нова управлява-
ща банка, в която този път 
като втора нейна функция 
сме заложили осигуряване 
на ресурс от 40 млн. лв. Но 
търгът най-рано може да 
приключи през октомври 
т.г. Въпреки всичко – това 
е сигурна и не толкова да-
лече във времето стъпка. 
На второ място започнах-
ме пазарно проучване за 
облигационна емисия по 
предложение на експерти 
от ЕБВР. Идеята е, ако 
резултатът му е положи-
телен и има интерес, раз-
бира се, да структурираме 
една голяма облигационна 
емисия в рамките на 100 – 
120 млн. евро. С тези сред-
ства ще погасим всички 
задължения към финансова-
та институция и ще оси-
гурим още допълнителни 
около 60 – 70 млн. евро за 
кредити на общините. 
Сега погасяваме  кредите  
ежегодно, т.е. капиталът 
ни намалява средно с 7 – 8 
млн. евро годишно. Докато 
облигационната емисия е с 
крайна дата за изплащане 
примерно след 8 или 10 го-
дини, с което фактически 
се подготвяме с устойчив 
ресурс за програмния пери-
од 2014 – 2020 г. Неизбеж-
но в цялата верига на дей-
ности, която правим, стои 
искането ни за увеличение 
на капитала. Работим ак-
тивно по всеки  от вари-
антите.

Камарата на стро-

ителите в България и 

НСОРБ излязоха с предло-

жението държавата да 

увеличи средствата на 

фонда, за да се осигури 

финансиране за спрените 

обекти по ОПОС и ОПРР 

чрез кредити от ФЛАГ. 

Не  сме  престава -
ли още при предишното 
правителство на Пламен 
Орешарски да търсим ва-
рианти за увеличение на 
капитала. Имаше пред-
ложение за това още при 
приемане на бюджета за 
2014 г.,  но за съжаление  
не беше одобрено. Разчи-
таме служебният кабинет 
да разгледа отново идеята  
ни и да  намери решение. 
Необходимо е да прецени 
доколко това е ефективен 
начин за излизане от ситу-
ацията. Мнението ни, кое-
то се подкрепя и от УС на 

Националното сдружение 
на общините в Република 
България, е, че е нужно да 
се формира ключов прио-
ритет. Ако той днес е ус-
пешно приключване на про-
ектите по европейските 
програми, то тогава ця-
лата енергия трябва да се 
насочи в тази посока, как-
то и ограниченият финан-
сов ресурс. Знам, че има 
хиляди пробойни във важни 
сектори, чакащи пари, но 
когато средствата не са 
достатъчни, трябва да се 
приоритетизират задачи-
те и да се работи за пос-
тигането им.

Необходими ли са нор-

мативни промени, свър-

зани с портфейла на ин-

ституцията?

Той се формира съо-
бразно търсенето. Към на-
стоящия момент е добре 
структуриран с постепен-
но увеличаване на дълго-
срочните кредити поради 
факта, че все повече про-
екти изискват собствено 
участие. Портфейлът няма 
как да бъде много регули-
ран. Ако ние сме решили, че 
ще осигуряваме средства 
за мостово финансиране 
и собствено участие, то 
трябва да предвиждаме па-
ричните потоци да съот-
ветстват на тази задача. 

Кои са най-честите 

грешки, които допускат 

общините при кандидат-

стване за кредит при 

вас?

Ще използвам за поре-
ден път вашата трибуна, 
за да кажа, че имаме из-
ключително партньорство 
с всичките ни клиенти – 
местни власти, които са 
200 от 264 на брой, също 

така, че продължаваме да 
сме в изключително добро 
финансово състояние без 
просрочени или загубени 
заеми. Причините за това 
са две. На първо място - 
отговорното отношение 
на общините към ФЛАГ 
като кредитор, а на второ 
– нашата работа за тър-
сене на възможности за 
решение, когато има кри-

тични ситуации и затруд-
нения при плащане.

Трудностите произти-
чат предимно от факта, 
че за съжаление има група 
местни власти в много 
лошо финансово състоя-
ние, т.е. голям процент 
неразплатени разходи и 
задължения към други кре-
дитори. Паралелно с това 
те изпълняват проекти и 
търсят пари. Нямат дос-
тъп до друго търговско 
финансиране и там сме 
доста по-внимателни при 
одобряването на заеми, за-
щото съществува по-висо-
ка степен на  риск. 

Другата  критична 
точка са непредсказуеми-
те корекции. Изплащането 
на всеки заем, отпускан 
за мостово финансиране, 
е под въпрос, тъй като 

проектът може да получи 
санкция. Тогава кредитът 
става дългосрочен и за-
почва да се изплаща със 
средства от общината. 
Ако корекцията е голяма, 
тя може да надхвърли бю-
джета на самата община. 
В тази насока многократ-
но е поставяна темата за 
санкциите, особено там, 
където не е имало никакви 
предварителни данни за 
налагането им, т.е. про-
цедурите са били съгла-
сувани с управляващите 
органи и с предварителния 
контрол.

 Разбира се, има допус-
нати грешки, които няма 
как да не се санкционират. 
Аз вярвам, че ще се намери 
решение, но без намеса на 
държавата това няма как 
да се случи. Това са двата 
критични момента.

Като цяло бих каза-
ла, че дори и най-малките 
общини с  добро финансо-
во управление погасяват 
плавно и без никакви съ-
тресения задълженията 
си. Отчитаме като кри-
тичен момент допуска-
нето на малки общини до 
проекти по водния цикъл с 
размер, надхвърлящ често 
до 10 пъти собствените 
им приходи. Ясно е, че не 
може да се разчита само 
на безвъзмездна помощ. 
Местните власти тряб-

ва да осигуряват и пари за 
извънредни разходи или за 
финансови корекции. Тези 
общини падат в клопка и 
вече са с рискови заеми. 
Вярвам, че през новия про-
грамен период това ще 
бъде добре прецизирано 
от управляващите органи. 
Считам, че и самите бене-
фициенти, вече имайки оп-
ита, ще преценяват доста 
по-добре къде да кандидат-
стват. Целта не е просто 
да имаме проекти, а те да 
са осмислени и устойчиви  
и да имат своята възвръ-
щаемост. 

Общините търсят ли 

финансов ресурс за под-

готовка на проекти за 

програмния период 2014 

– 2020 г.?

Досега не са се обръ-

щали към нас. По някои от 
програмите е осигурена 
безвъзмездна помощ. На-
дявам се да няма голямо 
забавяне по отношение на 
подготовката на проекти-
те, защото, концентрира-
ни в успешното приключ-
ване на настоящите, да 
не изпаднем в ситуация да 
пропуснем отново първите 
две години от програмния 
период 2014 – 2020 г. Част 
от общините, с които сме 
говорили, имат готовност 
да стартират работа по 
новите обекти. 

Дъщерно дружество 

на ФЛАГ е „Фондът за 

устойчиво градско раз-

витие на София“ ЕАД. Със 

средства по JESSICA чрез 

него се осъществяват 

проекти в столицата. 

В момента приключва-
ме работата по ремонта 
на Женския пазар. Завър-
шихме и един малък про-
ект – „Магически замък“ 
на бул. „Черни връх“. За-
почва изграждане на пазар 
„Връбница“ в кв. „Надежда“. 
Сключили сме договори с 
три общински болници – 
I и IV МБАЛ и I АГ, за фи-
нансиране на техни иници-
ативи. Пред подписване на 
договор сме със „Спортна 
София“ ЕАД за открития 
спортен център в квартал 
„Възраждане“ – в Зона Б5. 
Проектът е готов и имаме 
разрешение на СОС. Той е 
за около 3 млн. лв. В момен-
та тече съгласуване на 
тръжната документация 
и обществената поръчка 
за избор на изпълнител ще 
бъде обявена до седмици. 

Има одобрени още два 
проекта от  инвестицион-
ния ни комитет. Първият е 
за Специализираната бол-
ница за активно лечение 
по онкология и е за близо 4 
млн. лв. Той предвижда ре-
монт на едно от критич-
ните отделения и оборуд-
ването му с много висок 
клас медицинска техника, 
с което да се повиши ка-
чеството на здравеопаз-
ването в този чувстви-
телен сектор. Очакваме 
одобрение само от прин-
ципала му – министъра на 
здравеопазването. 

Вторият е на Универ-
ситетската специализи-
рана болница за активно 
лечение „Света Екатери-
на“. Той е за завършване 
на недостроената сграда, 
представляваща нов хи-
рургичен блок с хеликоп-
терна площадка и паркинг.  
Очакваме също да бъде 
одобрен от министъра на 
здравеопазването, за да 
започнем работа по най-
бързия начин. В процес на 
разглеждане са още чети-
ри проекта.

Надя Данкинова, изпълнителен директор на фонд ФЛАГ: 

Очаквам да възстановим плащанията по кредити за проекти по „ОПОС 2007 – 2013“
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Инж. Светослав Глосов, 
председател на УС на КСБ:

Третата работна среща по про-
екта High Heels се проведе в Ни-
козия, Кипър (28 – 30 юли 2014 г.). 
Основният акцент беше поставен 
върху подготовката на обучители-
те, а участниците бяха запознати 
и със специфични поведенчески уме-
ния по темата. Партньор по проек-
та е Камарата на строителите в 
България. 

По време на срещата в Никозия 
редица дискусии бяха посветени 
както на изпълнителските кадри, 
така и на управленския персонал. 
Сред основните специфики на пър-
вата група обучаеми се откроиха 
следните учебни модули: „Мотива-
ция”, „Отговорност”, „Идентифици-
ране на силни страни”, „Ефективни 
комуникационни умения” и др. Ръ-
ководителите, от друга страна, 
имат потребност от подготовка, 
наблягаща на лидерство, справяне с 

труден тип хора, менторство и др. 
Строителството все още е сек-

тор, основно доминиран от мъже, а 
възможностите на жените за нае-
мане и кариерно израстване са сери-
озно ограничени. Често пъти това 
се дължи на фактори като полови 
стереотипи, дискриминация и огра-
ничаваща работна среда. Ето защо 
важна част от проекта High Heels е 
посветена на това да предостави 
специфични курсове и поведенчески 
умения на професионални обучите-

ли. Така те ще могат да подготвят 
работещите в строителството 
как най-добре да се справят с пре-
дизвикателствата в сектора. Кон-
сорциумът взе решение пилотното 
обучение да се проведе не по-късно 
от 14 октомври 2014 г. във всяка от 
партньорските държави.

Една от основните цели на про-
екта е да обърне внимание на въз-
можно най-много стресови ситуа-
ции, в които биха могли да изпаднат 
жените в строителния бранш. Бла-
годарение на специфичните обу-
чителни курсове партньорите са 
решени да повишат увереността и 
самочувствието на дамите.

High Heels е проект, изпълняван 
от европейски консорциум, включ-
ващ партньори от България, Кипър, 
Гърция и Румъния. За повече подроб-
ности посетете интернет страни-
цата www.highheelsproject.eu.

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация (съобщение) отразява 
само личните виждания на нейния автор и от комисията не може да бъде търсена отговорност за използването 
на съдържащата се в нея информация.

НАЦИОНАЛЕН КЛУБ НА СТРОИТЕЛИТЕ ВЕТЕРАНИ

ДО 

Г-Н ИВАН КОЦЕВ – 
Враца, 85-и ЮБИЛЕЙ

Г-Н НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ – 
Велико Търново, 85-и ЮБИЛЕЙ

Г-Н НИКОЛАЙ МАКАРОВ – 
София, 80-и ЮБИЛЕЙ

Г-Н БОРИС СТАНУДИН – 
София, 70-и ЮБИЛЕЙ 

П О З Д Р А В И Т Е Л Е Н   А Д Р Е С

Уважаеми господа строители ветерани,
Управителният съвет на Националния клуб на 

строителите ветерани най-сърдечно Ви поздравява 
с Вашия юбилей. Цялата Ви трудова дейност е била 
в строителния отрасъл. 

Пожелаваме Ви много здраве, дълголетие и актив-
но участие в дейността на съответните клубове и 
секции на НКСВ.

Август  2014 г.
Управителен съвет на НКСВ

Беше засегната и те-
мата за приетите про-
мени в Закона за общест-
вените поръчки (ЗОП) и 
все още липсващия пра-
вилник за прилагането му. 
„Съгласно действащите 
поправки трябва да има 
правилник за търговете 
в сферата на строител-
ството. Доколкото има-
ме информация от арх. 
Иван Данов – министър 
на  инвестиционното 
проектиране в кабинета 
„Орешарски“, докумен-
тът е готов. Напълно 
възможно е да бъде приет 
от Министерския съвет 
в рамките на служебно-
то правителство. Това 
е необходимо, защото в 
момента много от про-
цедурите се изпълняват 
по стария ред поради лип-
сата на правилник за въз-
лагане на обществените 
поръчки. Приемането му 
ще допринесе за по-голя-
ма прозрачност и яснота 
при търговете. Нещо, 
което Камарата винаги е 
искала”, коментира инж. 
Глосов. По думите му все 
още не е решен и въпро-
сът с типовите договори, 
по който КСБ не е спирала 
да работи.

Камарата получи ад-
мирации от арх. Георги 
Савов за всичко, свърше-
но до момента. Той поис-
ка всички законодателни 
текстове и предложения 
да му бъдат предоста-
вени за анализ. Арх. Са-
вов посочи, че успоредно 
с това ще се заеме и с 
прецизирането на обе-
ма и  съдържането на 
проектантската доку-
ментация. „Идейните и 
техническите проекти 

създават затруднения на 
строителите. Това важи 
особено при обществени-
те поръчки по отношение 
определянето на цените 
по идеен проект, които 
трябва да бъдат спазени 
впоследствие от изпълни-
теля”, допълни той.

Доц.  Георги Линков 
също обърна внимание 
на качеството на проек-
тите. „Общините нямат 
достатъчно средства, 
поради което са прину-
дени да наемат всякакви 
проектанти. Ако този въ-
прос не бъде решен, нека-
чествени проекти ще има 
и в новия програмен пери-
од. Трябва да се помогне 
на общините. В противен 
случай ще продължим да 
задълбочаваме проблема 
с недостатъчно доброто 
усвояване на средства-
та” ,  констатира доц. 
Линков.

Друга тема,  която 
се дискутира по време 

на срещата, беше от-
говорността на всички 
участници в строително-
инвестиционния процес. 
Според арх. Георги Савов 
тя е размита не само при 
проектантите, но и при 
инвеститорите. „От-
говорността трябва да 
бъде конкретна за учас-
тниците в строително-
инвестиционния процес за 
всеки обект. Съответно 
за всяка сграда е необхо-
димо да има отделна за-
страховка „Отговорност” 
на съизмерима стойност. 
По отношение на инвес-
титорите трябва да се 
помисли при възлагане на 
поръчка на висока цена 
те да се задължат да 
делегират отговорност-
та на лица, които имат 
съответните компетен-
ции, т.е. да се определят 
параметрите, при каква 
категория обект и каква 
строителна стойност 
е необходимо инвести-

торът да бъде предста-
вляван от специалисти, 
които имат нужната под-
готовка”, подчерта той.

Инж. Пламен Иванов 
обърна внимание, че до-
сега много се говори по 
различни проблеми, но те 
не се решават. „Докато 
липсват точни критерии 
и прозрачност, ще наблю-
даваме трайна тенденция 
на намаляване на качест-
вото и при проектиране-
то, и при строителство-
то”, каза той.

В края на срещата 
зам.-министърът по ин-
вестиционното проекти-
ране увери представите-
лите на Камарата, че в 
рамките на мандата си 
ще работи за подобрява-
нето на инвестиционния 
климат. Председателят 
на УС на КСБ инж. Све-
тослав Глосов обеща на 
арх. Георги Савов пълно 
съдействие от страна на 
Камарата.

Опознавателната среща беше много полезна. 
Зам.-министърът – арх. Георги Савов, е човек от 
бизнеса, който е запознат с целия инвестиционен 
процес. Със сигурност ще си сътрудничим добре 
в полза на строителния бранш. В рамките на слу-
жебното правителство ще работим за приемане 
на наредбите, които са свързани с възлагането на 
обществените поръчки в проектирането и стро-
ителството. Ще търсим подкрепа за приемането 
от Министерския съвет и на други нормативни 
документи, като наредбата за строителството.

 от стр. 1

Десислава Бакърджиева

На редовно общо събрание Областното пред-
ставителство на Камарата на строителите в Бъл-
гария в Монтана отчете дейността си за периода 
1.09.2013 г. – 1.08.2014 г. На срещата присъстваха 4 
от общо 6 фирми – членове на ОП на КСБ, Монтана.

Равносметката на Областното представител-
ство е за една успешно преминала година. За периода 
са изпълнени всички оперативни задачи, поставени 
от ръководството на КСБ и от областния предсе-
дател на ОП – Монтана, Николина Филипова. Фирми-
те членове непрекъснато са получавали информация 
относно европейски проекти, международни изложби, 
панаири, конференции, бизнес форуми, семинари, както 
и за събития, организирани от Камарата. 

През цялата година представителството на КСБ 
е кореспондирало с всички общини на област Монтана 
и е отправяло покани към местната администрация 
да участва в семинари, организирани от Камарата. 
ОП на КСБ – Монтана, своевременно е уведомявало 
всички фирми, вписани в регистъра, за настъпилите 
промени в него по повод годишно потвърждение и др. 

Снимка Денис Бучел
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Свилена Гражданска 

Инж. Колелиев, като 

председател на секция 

„Инженерна инфраструк-

тура“ към Камарата на 

строителите в България 

как оценявате състоя-

нието на сектора? 

Процесите, които се 
случват в държавата, 
се отразяват и на нас. 
Плащанията по част от 
проектите с европейско 
финансиране бяха спрени. 
Само че в много договори 
има точка, според която 
прекратяването на фи-
нансирането не е осно-
вание да не строим. Това, 
колкото и абсурдно да 
звучи, сами го допуснахме, 
като кандидатствахме 
на търгове с подобни кон-
тракти. От тук нататък 
със сигурност ще бъдем 
по-внимателни при учас-
тието си в процедурите. 
Сега отлагането на раз-
плащанията на сертифи-
кати по проекти рефлек-
тира върху нас, защото 
ние не можем да платим 
на доставчиците на гори-
во, на работниците – въз-
награжденията, социални-
те осигуровки, заемите в 
банките. Състоянието на 
компаниите продължава 
да се влошава. 

Същевременно бяха 
обявени много търгове 
за пътища, без да са оси-
гурени средства за фи-
нансирането им. Който е 
работил по изготвянето 
на тръжни документи, 
знае колко ресурси са не-
обходими за направата на 
качествена оферта. След 
като бъде избран изпъл-
нител, обаче се оказва, че 
реализацията на обекта 
се отлага заради липса на 
средства. Това също вли-
яе негативно на състоя-
нието на пътните компа-
нии у нас. По тази тема 
ще се опитаме да диску-
тираме със съответните 
министерства. 

Състоянието на бран-
ша не е розово. Тези, кои-
то успяват все още да 
изграждат, го правят с 
много усилия. 

Споменахте неплаща-

нето по инфраструктур-

ните обекти. Имате ли 

данни колко са средства-

та и по кои проекти? 

Нямам точна инфор-
мация, но на колегите им 
е трудно, защото от ад-
министрацията не при-
емат сертификати, след 
като не разполагат със 
средства за разплащане. 
Същевременно ние про-
дължаваме да строим. 
Например, ако се полагат 
1000 тона асфалт на ден 
по 100 лв. на тон, са ни не-

обходими 100 хил. лв., за да 
дадем на доставчика. Ако 
имате не един проект, 
а няколко, сами си пред-
ставяте какъв капитал 
е нужно да притежавате, 
за да изграждате, докато 
чакате да си получите из-
работените пари. 

Необходимо е КСБ да 
продължи диалога с ад-
министрацията, за да се 
реши проблемът. Сега е 
времето за строител-
ство – температурите са 
високи, не вали и т.н., но 
ние не го правим. Ще ни се 
наложи част от обектите 
по европрограмите да ги 
завършваме през зимни-
те месеци, за да влезем 
в график и да не търпим 
санкции за забавяне. Някои 
колеги въпреки липсата на 
плащания продължават да 
строят, дотирайки дър-
жавата, а други спират. 

К а к  с е  р а з в и в а т 

транспортните проекти 

в момента и има ли опас-

ност те да не се случат? 

В момента в Агенция 
„Пътна инфраструкту-
ра“ има обявени много 
обществени поръчки, но 
част от тях са с неси-
гурно финансиране. Ако 
стане например Северна-
та скоростна тангента, 
други обекти ще оста-
нат без средства. Разби-
рам, че от гледна точка 
на администрацията при 
остатък на пари по евро-
програмите е хубаво да 
има проекти с избран из-
пълнител, които да стар-
тират, но ние похабяваме 
усилия, кандидатствайки, 
а после част от тях не се 
реализира. Трябва да се 
постигне консенсус, за да 
не работят фирмите на 
празен ход, а държавата 
да има резервен списък с 
готови предложения.

Забавянето на от-

чуждителните процеду-

ри само при Северната 

скоростна тангента ли 

попречи проектът още 

да не е в ход?

По темата с отчуж-
даванията сме по-голе-
ми католици и от папа-
та. Когато се говори за 
обществен интерес, за 
строителството на пъ-
тища или други обекти, 
там законът е категори-
чен как се случват про-
цедурите и няма място 
за забавяне на изгражда-
нето. Друг е въпросът, 
че администрацията се 
сеща за отчуждаванията 
в последния момент. А те 
могат да се осъществят 
още при проектирането, 
но вечното оправдание е 
липсата на средства. 

Подобна е и ситуаци-

ята при малките обекти. 
При минимална нужда за 
отчуждения при тях се 
среща грешка при земе-
разделяне от началото 
на 90-те години на ХХ в. 
За невъзможността да 
се отнемат 300 – 400 кв. 
м обекти се спират и се 
протакат с години. Част-
ният интерес трябва да 
бъде запазен, затова има 
оценители, но е нужно да 
е защитен и обществе-
ният. 

Подобриха ли се про-

ектите през последните 

месеци? 

На практика не на-
мирам някаква същест-
вена разлика. Срокът за 
извършване на дадената 
услуга продължава да е 
фактор при оценяването 
на офертите за проек-
тиране. Опитът обаче 
показва, че при некачест-
вен проект няма как да 
построиш добър обект. 
Администрацията не ус-
пява да задържи служите-
лите си, които да дават 
качествени становища 
по предложенията. Мога 
да посоча, че например 
проектът „Път I-1 Видин 
– Враца” е предаден мина-
лата година за одобрение 
в АПИ, но все още няма кой 
да вземе решение по него. 
Винаги сме говорили, че е 
нужно да има средства за 
проектиране. Експерт не 
се създава за година или 
две, но когато с месеци 
няма с какво да си изкарва 
хляба, той тръгва да тър-
си друго препитание. 

Същевременно  при 

тръжните процедури от 
едната крайност на ма-
халото, когато основен 
критерий беше „Най-ни-
ска цена“,  отидохме в 
другата, където е „Тех-
ническа оценка“, в която 
се залага твърде много 
субективизъм. В стреме-
жа си да диктуват избора 
на изпълнител част от 
възложителите поста-
вят безумни изисквания в 
тръжната документация, 
нямащи нищо общо със 
завършването на обекта. 
Продължаваме да изпълня-
ваме количествени смет-
ки, дадени от проектан-
тите, които са с изтекла 
давност, без възможност 
за промяна. Не се включ-
ват и новите технологии 
в проектите. Според мен 

е необходимо да се поста-
вят изисквания за крайния 
резултат от обекта, на-
пример магистрала с оп-
ределен габарит и т.н., а 
използването на техно-
логията и материалите 
да бъде определено от 
строителите. Ако не се 
поставят като условия 
в процедурите новите 
методи, фирмите нямат 
интерес да ги внедряват, 
защото после няма как да 
си възстановят инвести-
циите. А има технологии, 
които са вече остарели за 
света, а у нас все още са 
новост – тънки покрития, 
използването за студено-
то рециклиране и т.н. 

В момента актуална 
тема са търговете за 
текущ ремонт и поддър-
жане на пътища в стра-
ната. В документацията 
се поставиха пределни 
цени, без да се отчитат 
конкретните условия . 
Не може за Силистра и 
Добрич, където всички 
материали се карат от 
стотици километри, и за 
Бургас, където има много 
кариери, цената на ас-
фалта да е една и съща. 
Същевременно това са 
четиригодишни договори, 
които не могат да се ин-
дексират, а стойностите 
на материалите се пови-
шават. По FIDIC промя-
ната в контракта е въз-
можна, но по българското 
законодателство – за съ-
жаление не. 

Необходимо е да има 
мониторинг в сектора, 
т.е. една фирма какви пъ-
тища е изграждала, какви 
са те след завършване и 
т.н., за да не се стига до 
същите пропуски при ос-
таналите проекти. 

 
Какви са очакванията 

ви за програмния период 

2014 – 2020 г. в сектора? 

Според мен, ако имаме 
възможност, още малко 
трябва да дискутираме 
проектите, които ще осъ-
ществяваме до 2020 г., 
включително и тунела в 
района Кресненското де-
филе от АМ „Струма“. Не-
обходимо е дългосрочните 
програми да се правят на 
базата на изследвания. 
Примерно защо трябва 
да се бърза с тунела под 
Шипка, при положение че 
все още не сме реализи-
рали изцяло АМ „Хемус“, 
не сме реконструирали ре-
дица важни пътни арте-
рии. Нямаме точни и ясни 
критерии за планиране 
развитието на Републи-
канската пътна мрежа. 
Не се дава право на спе-
циалистите да изкажат 
мнението си. Според мен, 
като имаме малко сред-
ства, те трябва да се 
влагат приоритетно. 

Въпросът за тунел 
при Кресненското дефи-
ле е много дискусионен. 
Изключително ясно тряб-
ва да се очертаят кри-
териите, по които да се 
сравнят двата варианта 
– 15 км съоръжение или 
няколко моста с по-малки 
тунели. Необходимо е да 
ги съпоставим по екология 
и експлоатационни разхо-
ди. Ако изберем първия, 
след реализацията му ще 
трябва да направим са-
мостоятелна структура 
за поддържането му. По-
добни дълги съоръжения 
се правят само при опре-
делени изключения, спо-
ред мен тук такова не се 
налага. Въпросът не е кой 
ще усвои парите – тунел-
джиите или пътищарите, 
а да бъде взето правилно-
то решение, защото при 
спестени пари от този 
проект ние можем да до-
вършим АМ „Хемус“ напри-
мер.

Инж. Росен Колелиев, председател на секция „Инженерна инфраструктура“ и член на УС на КСБ: 

Отчужденията спират реализацията на проекти с години 

От строителството на лот 3.2 на АМ „Струма“ могат да се спестят средства за АМ „Хемус“ 

Снимки Денис Бучел
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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



Невена Картулева

„До края на 2015 г. 
трябва да разплатим още 
около 1,5 млрд. лв., или по 
100 млн. лв. месечно, за да 
се постигнат нужните 
около 40% усвояемост. Да 
гарантираме ритмично 
разплащане – това е от-
говорна задача, която ни 
предстои.” Това съобщи 
служебният министър на 
транспорта, информа-
ционните технологии и 
съобщенията Николина Ан-
гелкова при представяне-
то на екипа си – двамата 
заместници Камен Спасов 
и Георги Тодоров и начал-
ника на кабинета Красими-
ра Стоянова.

„В момента е разгарът 
на строителния сезон и 
следващите два месеца 
ще са решителни за ця-
лостното изпълнение на 
програмата”, подчерта 
Николина Ангелкова. По 
думите й няма забавени 
плащания, като ОП „Транс-
порт“ е единствената 

оперативна програма с 
преки плащания към из-
пълнителите. Към мо-
мента всички преведени 
пари на големите ни бе-
нефициенти – Национална 
компания „Железопътна 
инфраструктура” (НКЖИ) 
и Агенция „Пътна инфра-
структура”  (АПИ) ,  са 

стигнали до строители-
те. Към АПИ са постъпили 
малко над 1 млрд. лв., а су-
мата за НКЖИ надхвърля 
472 млн. лв.

Очаква се до края на 
годината по ОПТ да бъдат 
разплатени 82 млн. евро. 
Към момента до бенефици-
ентите са стигнали 63%, 

или 2,5 млрд. лв. Това озна-
чава, че до изтичането на 
разплащателния срок по 
„ОПТ 2014 – 2020” тряб-
ва да се усвоят още 37% 
от ресурса й. По време на 
пресконференцията стана 
ясно още, че ръководител 
на Управляващия орган на 
ОПТ ще бъде министърът.

Шест са отворените оферти в откритата про-
цедура за възлагане на обществена поръчка за под-
държане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-
възстановителни работи при аварийни ситуации) на 
републиканските пътища на територията на Север-
ния централен район, стопанисвани от Агенция „Път-
на инфраструктура”. Поръчката е с пет обособени 
позиции: ОПУ №1 „Велико Търново”, ОПУ №2 „Габрово”, 
ОПУ №3 „Разград”, ОПУ №4 „Русе” и ОПУ №5 „Сили-
стра”.

В деловодството на АПИ са постъпили оферти 
за всички лотове. „Пътни строежи – Велико Търново” 
АД са направили оферта за ОПУ №1. Кандидат за под-
дръжката на Републиканската пътна мрежа в Габрово 
е обединение „Габрово-Център”, в което участват „Пи 
Ес Ай” АД, „Пътстрой – Габрово” АД и „Инфрастроежи” 
ООД. Консорциумът „ТРП – Разград 2014”, в който са 
включени „Строймонтаж” ЕАД, „АБ Инвест НН” ЕООД 
и „Пътно строителство” АД, е отправил предложе-
ние за обособена позиция №3. Обединението „Пътно 
поддържане Русе 2014”, включващо „Пътинженеринг” 
АД и „Хидрострой” АД, е заявило интерес към ОПУ №4 
„Русе”. За обособена позиция №5 участват „Пътпер-
фект-Т” ЕАД и ДЗЗД „ТРП – Силистра”, съставено от 
„Пътстроймонтаж” ООД и „Пътно строителство” 
АД.

Срокът за изпълнение на обществената поръчка 
e 48 месеца.
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Снимка Денис Бучел

Ускоряват работата по рисковите 
жп проекти

Страницата 
подготви 
Десислава 
Бакърджиева

Няма опасност от 
загуба на средства по 
Оперативна програма 
„Транспорт 2007 – 2013” 
(ОПТ) до края на 2014 г. 
Работата трябва да бъде 
ускорена, за да бъдат за-
вършени проектите до 
края на 2015 г. Това зая-
ви служебният министър 
на транспорта, инфор-
мационните технологии 
и съобщенията Николина 
Ангелкова след инспек-
ция на рисковите железо-
пътни инфраструктурни 
обекти, финансирани по 
ОПТ. В рамките на два дни 
тя се запозна на място с 
качеството на извършва-
ните дейности по модер-
низацията на железопъ-
тен участък Септември 
– Пловдив и на строител-
ството на жп линията 
Първомай – Свиленград.

Проектът за жп лини-
ята Септември – Пловдив 
продължава да е рисков. 
Няма сериозен напредък 
при физическото изпълне-
ние на обекта и дори има 
изоставане в участъка Па-
зарджик – Стамболийски. 
Това констатира Ангелко-
ва, след като провери из-
граждането на нови коло-
вози при жп гара Огняново.

За рехабилитацията 
на трасето Септември – 
Пловдив са предвидени 630 
млн. лв. по оперативната 
програма. Работата по 

модернизацията на жп ли-
нията трябва да приключи 
през 2015 г., в края на коя-
то изтича срокът за до-
пустимост на разходите 
по ОПТ. Проектът включва 
реконструкцията на три 
участъка – Септември – 
Пазарджик, Пазарджик – 
Стамболийски и Стамбо-
лийски – Пловдив, както и 
изграждане на системите 
за сигнализация в участъ-
ка Септември – Пловдив 
и телекомуникации на жп 
трасето София – Пловдив. 
Към момента най-голяма 
опасност за успешното 
приключване на проекта 
създава жп отсечката Па-
зарджик – Стамболийски. 
„По тази позиция има едва 
6% физическо изпълнение, 
а натрупаното закъсне-
ние е 4 месеца. С тези 
темпове не виждам как 
ще бъде спазен срокът за 
завършване – май 2015 г.”, 
коментира служебният 
министър. По думите й 
изпълнителят трябва да 
представи ревизирана ра-

ботна програма за строи-
телството на отсечката. 
В случай, че той не покаже, 
че има ресурс да приклю-
чи дейностите в срок, е 
възможно прекратяване 
на договора. Изпълнител 
на обекта е ДЗЗД „Ай Джи 
Ей жп инфраструктура”. 
В обединението влизат 
българската компания 
„Инжстройинженеринг” 
ЕООД и испанските фирми 
„Геа 21” и „Аранс Асинас”. 
Стойността на договора 
е над 54 млн. лв. без ДДС 
(с включени 10% непредви-
дени разходи).

По време на посеще-
нието на строителната 
площадка министърът 
на транспорта устано-
ви още, че жп участъкът 
Септември – Пазарджик 
е достигнал около 20% 
физическо изпълнение, а 
този между Стамболийски 
и Пловдив надхвърля 27%. 
„Искам да видя мобилиза-
ция и в началото на сеп-
тември ще организирам 
среща, за да разбера какъв 

напредък сте постигнали”, 
каза министър Ангелкова 
на представителите на 
изпълнителите. Тя под-
черта, че няма да бъде 
допуснато оскъпяване на 
обектите. Изграждането 
на линията Септември – 
Пазарджик възлиза на над 
62 млн. лв. без ДДС, а на 
Стамболийски – Пловдив – 
малко над 56 млн. лв. без 
ДДС. Най-голямото финан-
сово перо по проекта е 76 
млн. лв. То е насочено за 
направата на системите 
за сигнализация в участъ-
ка Септември – Пловдив 
и телекомуникации на жп 
линията София – Пловдив. 
Дейностите по тази част 
от проекта стартираха в 
началото на август и са 
на съвсем начален етап.

Двудневната инспек-
ция на министър Ангелкова 
обхвана и ремонта на жп 
гара Димитровград, вклю-
чена в обхвата на проекта 
„Първомай – Свиленград”. 
Обновяването на сграда-
та трябва да приключи в 
началото на следващата 
година. В момента се ра-
боти по приемното здание 

и се изграждат пешеходни 
надлези. Обектът е раз-
делен на два строителни 
етапа – северен и южен. 
Дейностите по първия 
са достигнали 80% из-
пълнение. Три коловоза са 
въведени в експлоатация. 
„Ще направим всичко въз-
можно да приключим рабо-
тата по пътния надлез в 
Димитровград до края на 
октомври тази година, 
за да облекчим трафика 
в града. Изискали сме да 
бъде изготвена ревизира-
на работна програма за 
по-бързото завършване на 
обекта”, посочи министъ-
рът на транспорта.

Ангелкова припомни, 
че жп гарата е част от 
позиция 1 „Димитровград 
– Харманли” от проекта 
„Първомай – Свиленград”. 
Строителството на учас-
тъка от Димитровград до 
Харманли възлиза на над 
142 млн. лв. без ДДС. Физи-
ческото изпълнение на по-
зиция е достигнало около 
60%. Между Димитровград 
и жп гара Нова Надежда 
има изградена и пусната в 
експлоатация близо 3,5 км 

жп линия. Предвидено е до 
края на годината да бъдат 
завършени още 10 км.

„Сред  проблемите 
на проекта са забавени 
разрешителни за стро-
ителство по някои от 
обектите. Вече съм про-
вела среща с колегите 
от Министерството на 
регионалното развитие и 
документите ще бъдат из-
дадени в кратки срокове”, 
каза Николина Ангелкова.

По позиция 2 „Харманли 
– Свиленград” министърът 
на транспорта направи ог-
лед на жп мостовете при 
река Марица, положения 
нов железен път и кон-
тактната мрежа. Стой-
ността на договора за 
строителство е над 122 
млн. лв. без ДДС, а общо-
то физическо изпълнение 
е около 45%. 

Третата позиция об-
хваща изграждането на 
тягови подстанции в Си-
меоновград и Свиленград и 
разширение на съществу-
ващата в Димитровград. 
По план проектът трябва 
да приключи до края на 
2015 г.
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Три тунела, два моста и 15 виадукта ще бъдат изградени 

Eмил Христов

 „Автомагистрала „Хе-
мус“ е възможност за ви-
соко развитие на Ловешка 
област. Надявам, че в близ-
ко бъдеще тя да бъде из-
градена“, заяви областният 
управител на Ловеч Милко 
Недялков, откривайки екс-
пертния съвет по устрой-
ство на територията, на 
който бе представен идей-
ният проект за изграждане 
на аутобана.

По време на събитието 
ръководителят на звено към 
Национална компания „Стра-
тегически инфраструк-
турни проекти“ Стилиян 
Кротнев запозна присъст-
ващите с особеностите на 
проекта, етапите на строи-
телството, пътните връзки 
със съществуващите от-
сечки, както и иновациите, 
включени в бъдещото тра-
се. Според плановете авто-
магистрала „Хемус“ ще е с 
обща дължина около 420 км. 
Към момента са изграде-
ни 170 км. Това са трасето 
между София и Ябланица, 
както и между Варна и Пана-
йот Волово, като в най-ско-
ро време предстои да бъде 
завършен участъкът до Бе-
локопитово. Неизградените 
250 км са разделени на три 
етапа, като над 60 км пре-
минават през територията 
на област Ловеч. Също така 
стана ясно, че трасето 

между Ябланица и път II-35 
(Плевен – Ловеч) ще минава 
през общините Ябланица, 
Луковит, Угърчин и Ловеч. 
Предвидено е да има четири 
пътни възела за връзка със 
съществуващите отсечки. 
Това са п.в. Боаза, Дерман-
ци, връзката с третокласен 
път III-3005 (между селата 
Каленик и Орлене), както 
и детелината, свързваща 
аутобана с шосето между 
Плевен и Ловеч. „Тук е важно 
да се подчертае, че и при 
четирите ще бъде възмож-
но преминаване във всички 
посоки“, заяви Кротнев. 

Предвидено е да бъдат 
изградени и три тунела 
със средна дължина 1200 – 
1500 м, както и два моста и 
15 виадукта. Съоръженията 
ще бъдат в участъците с 
начупен релеф, както и над 
реките Вит и Калник. Зало-
жени са и шумоизолиращи 
стени, както и защитни 
мрежи, които да предпаз-

ват прелитащите птици 
от преминаващите авто-
мобили. Представителят на 
Национална компания „Стра-
тегически инфраструктур-
ни проекти“ категорично 
заяви, че в проектирането 
на магистралата са спазе-
ни всички изисквания, като 
е обърнато специално вни-
мание на екологията. Той 
допълни, че на територия-
та на бъдещото трасе по 
време на проучвания са били 
открити и 7 археологически 
обекта. От доклада стана 
ясно, че тепърва предстои 
да се извършват предвари-
телни разкопки, съгласно 
Закона за културното на-
следство. Кротнев добави, 
че предстоят процедури по 
отчуждаването на имоти-
те, през които ще премина-
ва трасето, като се очаква 
през първото шестмесечие 
на 2015 г. да започне строи-
телството на първия етап 
от „Хемус“.

Под председателството на замест-
ник-министъра на регионалното разви-
тие Ангел Петров се проведе заседание 
на Националния експертен съвет към ве-
домството. По време на заседанието бе 
одобрен парцеларен план за модернизация 
на път I-8 Калотина – Софийски около-
връстен път. Разгледан е и подробният 
устройствен план (ПУП), който трябва да 
бъде одобрен със заповед на заместник 
министър-председателя по икономическа-
та политика и министър на регионалното 
развитие и инвестиционното проектира-
не Екатерина Захариева. Заповедта ще 
бъде основание за последващи дейности 
за реализация на проекта за изграждане на 
магистралата между България и Сърбия. 

Експертният съвет е разрешил да 
бъде направено изменение на ПУП и пар-
целарния план за изграждане на ГКПП Ма-

каза. Последният проект е изработен от 
Националния експертен център за тери-
ториално развитие. Той предвижда обо-
собяване на урегулиран поземлен имот 
за граничен пункт. Така ще се даде въз-
можност за изграждането на навес над 
съществуващите сгради. За да могат да 
бъдат извършени строителните дейнос-
ти, Агенция „Пътна инфраструктура” ще 
кандидатства за финансиране от Програ-
мата за трансгранично сътрудничество 
„България – Гърция”. Зам.-министър Ангел 
Петров подчерта, че с реализацията на 
проекта се поставя основа за пускане на 
тежкотоварен трафик през ГКПП Маказа, 
което е от особено значение за търгов-
ско-икономическите връзки между двете 
държави. Досега условията не позволяваха 
преминаване на моторни превозни сред-
ства, тежащи над 3,5 т.

„Преди всичко ние сме добри съседи и 
приятели. Свързани икономически, енер-
гийно, транспортно и културно, можем да 
просперираме и да бъдем регионален фак-
тор и сила.“ Това каза заместник-министъ-
рът на регионалното развитие Йорданка 
Чобанова при откриването на заключител-
ната среща по подготовката на Програ-
мата за трансгранично сътрудничество 
2014 – 2020 г. между България и Сърбия. 
До 2020 г. двете страни ще разполагат 
с бюджет от 34 млн. евро, от които над 
28 млн. се предоставят от фондовете на 
Европейския съюз. 

По време на събитието Чобанова ак-
центира върху поредицата успешно за-
вършени проекти в рамките на сътруд-
ничеството между двете страни. „По 
настоящата програма 2007 – 2013 г. са 
финансирани близо 140 предложения на 

обща стойност повече от 32 млн. евро“, 
подчерта тя и даде пример с най-важните 
сред тях: закупена техника за почистване 
от сняг, сметосъбиране и поддържане на 
проходимостта на пътя между общините 
Трън и Сурдулица, както и новоизградена и 
ремонтирана социална, културна, спортна 
и туристическа инфраструктура в общи-
ните Лом, Монтана, Пирот, Ниш и др. „Чрез 
програмата ние се стремим да засилим и 
подобрим традиционно доброто сътрудни-
чество, което ни свързва с нашите съсе-
ди, да намерим общи решения и да реали-
зираме възможности, като оползотворим 
по най-добър начин наличните ресурси“, 
допълни заместник-министър Чобанова. 
Според нея партньорството между две-
те държави е успешно и България застава 
твърдо зад членството на Сърбия, Турция 
и Македония в Европейския съюз. 
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СЪВМЕСТНА РУБРИКА НА В. „СТРОИТЕЛ” 

Г-жо Михайлова, как ще 

представите Троян на чи-

тателите ни? 

Това, което е сега об-
щината, е съградено с 
многолетните усилия на 
поколенията преди нас. Тук 
човек може да усети маги-
ческото единение на исто-
рия, природни дадености, 
силни и здрави традиции. 
Представата за града 
обикновено се свързва с 
Балкана и балканджийския 
дух – здрав и силен. От 
природата са красивата 
планина и минералните из-
вори, а от историята – Виа 
Траяна. Другото са създали 
хората. Предприемчивост-
та на троянци прави града 
център на занаяти, които 
са живи и днес и които да-
ват заетост на немалко 
хора. Той се развива като 
индустриален и туристи-
чески център. Ако трябва 
да охарактеризирам Троян с 
три символа, това са пред-
приемчивостта на хората, 
планината и занаятите. 
Когато говорим за символи, 
не бихме могли да не спо-
менем и троянската ракия. 

Съществуващото матери-
ално и духовно наследство 
на този край ме кара да 
се гордея, но едновремен-
но с това ме задължава да 
бъде съхранено и доразвито 
всичко стойностно и ценно.

Какво правите за бла-

гоустрояването на общи-

ната? Как се разви през 

последните години инфра-

структурата и накъде 

още ще насочите вашите 

усилия за подобряването 

облика на Троян? 

Управляваме рекорден 
за общината обем от сред-
ства за инфраструктура. 
Подобряването й е в цен-
търа на вниманието ни. 
Във всичките 22 населени 
места работим на терен.

Облагородени са много 
нови места за отдих, като 
са направени сериозни ин-
вестиции за благоустрой-
ство. Подобрена е инфра-
структурата, обслужваща 
бизнеса и водеща до насър-
чаване на вложенията в ра-
йона, повишен е процентът 
на населението с ново водо-
снабдяване и канализация. 

Изградени са канализацион-
ни и пречиствателни съоръ-
жения в Троян и с. Шипково.

 
Основно от европейски 

програми ли идват свежи-

те пари в общините? 

В рамките на насто-
ящия мандат през 2011 
– 2013 г. в община Троян 
е работено по 42 проек-
та на обща стойност 
54 612 568 лв. Реализирани 
са главно предложения за 
подобряване както на тех-
ническата, така и на со-

циалната инфраструктура 
с поставен акцент върху 
развитието на туризма. В 
тази група са проектите 
на изцяло реновираното На-
ционално изложение на зана-
ятите в с. Орешак, изцяло 
реконструираните две учи-
лища и четири детски гра-
дини, които придобиха съв-
сем нов вид. Изградена беше 
подпорна стена, направена 
бе корекция на р. Бели Осъм 
в централната градска 
част на Троян за предо-
твратяване на ерозията 
на речния бряг и овладяване 
на риска от наводнения. По-
строени са съоръжения за 
детски игри в два големи 
градски квартала.

Като говорим за про-
екти, свързани със стро-
ителството, в процес на 
реализация е изпълнението 
на втория етап на интег-
рирания проект за водния 
цикъл на Троян на стойност 
29 млн. лв. В момента се из-
гражда център за предос-
тавяне на културни услуги и 
център за отдих, свободно 
време и спорт в с. Балканец. 
Извършва се рехабилита-
ция на обществени зелени 
площи – паркове и градини, 
детски площадки и съоръже-
нията към тях. Реконстру-
ира се Многопрофилната 
болница за активно лечение 
– Троян, и др.

По Публичната инвес-
тиционна програма „Рас-
теж и устойчиво развитие“ 
се работи по подобряване 
състоянието на уличните 
и тротоарните мрежи на 
града. Правим преустрой-
ство на млечната кухня към 
детска ясла №1 по проекта 
„Красива България“, както 
и на Центъра за временно 
настаняване в с. Добродан 

по фонда „Социална зак рила“.

Разкажете ни за идея-

та ви за естетизиране на 

сградите в центъра. 

Троян има своя физионо-
мия и атмосфера. След опо-
жаряването на града през 
1877 г. дедите ни не само че 
запазват традиционната 
троянска двукатна къща с 
дюкян на приземния етаж, 
но сградите са съвременни 
и ги разкрасяват с модерни 
за времето си елементи. 
Както в повечето подобни 
градове част от тези къщи 
са с поовехтяла, а някои – и 
със занемарена фасада. В 
търсенето на начин да сти-
мулираме хората да ги обно-
вят в центъра стигнахме 
до идеята за фонд „Красив 
Троян”. Целта на неговото 
създаване е да се провоки-
ра инициативността на 
троянци да поддържат ав-
тентичния архитектурен 
вид на домовете, които са 
тяхна собственост. По 
тази причина в бюджета 
на общината за 2014 г. са 
разчетени средства за 
подпомагане на граждани, 
които извършват ремонт-
ни дейности за подобряване 
облика на сградата, в която 
живеят. Става въпрос за 
къщи, които са в централ-
ната градска част и са с 
интересна архитектура. 
Разбира се, има определе-
ни изисквания към хората, 
които желаят да ползват 
средства от фонда, като 
да са собственици или на-
следници на зданието, да 
нямат данъчни задължения 
към общината и домът да 
бъде с утвърден устрой-
ствен статут. И още едно 
изискване – да се запази 
архитектурният облик на 

сградата. Интересно ми е 
как ще заработи този про-
ект. Засега хората като че 
ли са предпазливи – проявя-
ват интерес, но изчакват 
да видят какво ще се случи. 
Убедена съм, че след като 
първите граждани получат 
финансова подкрепа и при-
ключат ремонтите, канди-
датите ще станат повече 
от възможностите ни да ги 
подпомогнем.

Един от основните 

проблеми на много ваши 

колеги е въпросът за отпа-

дъците и изграждането на 

регионални депа. Как стои 

тази тема при вас? 

Троян има построено 
регионално депо за неопас-
ни отпадъци, което функ-
ционира още от 2002 г. То  
включва Троян и Априлци. 
Построени са две от общо 
трите клетки на депото. 
Първата вече е запълнена 
и в момента в експлоата-
ция е втората, която е със 
свободен обем около 40%. В 
изпълнение на политиките, 
заложени в националното 
законодателство, предприе-
хме процедури за отреждане 
и изграждане на площадка 
за компостиране на биоот-
падъци от паркове и гради-
ни и такава за предаване на 
разделно събрани боклуци 
от домакинствата.

На какъв етап е из-

граждането на канализа-

цията в общината? 

Знаем, че мрежите са 
проектирани и строени 
през 60-те и 80-те години 
на миналия век, което ги 
прави и морално, и физиче-
ски амортизирани. При нас 
43% от канализацията е из-
пълнена от тръби с диаме-

Свилена Гражданска

Троян е разположен по течението на 
р. Бели Осъм, в подножието на Троян-

ско-Калоферския дял на Стара планина, 
недалече от Троянския проход, на 400 м 
надморска височина. Намира се на 155 км 
от София и 120 км от Пловдив. 

Археологически разкопки свидетелст-

ват, че този район е бил населен още 
през палеолита. През бронзовата епоха 
по течението на р. Азамус (дн. Осъм) 
се заселват траки. От този период са 
намерени много керамични и бронзови 
съдове, оръжия от желязо, накити. Троян 
възниква като попътно селище в начало-
то на Троянския проход. Името си полу-
чава от древноримския път Виа Траяна, 
свързващ р. Дунав с Бяло море още през 
I – II в. от н.е.

В началото на османското роб-
ство тук се заселват българи от 
Дунавската равнина, Чипровско, Бер-
ковско, Разложко и Охридско. През 
първата половина на ХIХ в. в селище-

то процъфтяват занаятите. Водещо 
е грънчарството, което постепенно 
създава уникалната и до днес Троянска 
керамична школа. През 1868 г. Троян е 
обявен за град. През 1871 г. Левски ос-
новава революционен комитет в гра-
да. През 1877 г. Троян е опожарен от 
отстъпващите османски войски. През 
1911 г. светва първата електрическа 
крушка и Троян става третото елек-
трифицирано селище в България (след 
София и Пловдив). Градът е център 
на община от 21 селища с обща площ 
893 кв. км и население 36 хил. жители. 
Повече за днешния ден на Троян – от 
кмета Донка Михайлова...

Донка Михайлова 

завършва специал -

ност „Финанси и кре-

дит“ в Стопанската 

академия „Димитър 

А. Ценов“. Работи в 

неправителствения 

сектор. Председател 

е на сдружение „Зна-

ние“ в Ловеч. Народен 

представител в 40-

ото народно събрание 

за Ловешкия регион. 

Експерт е на Национал-

ното сдружение на об-

щините, института 

„Отворено общество“, 

Института по публич-

на администрация и 

др. Оценявала е про-

екти по оперативни 

програми, работила е 

активно по процесите 

на планиране за пред-

стоящия програмен 

период. Специалист е 

в областта на социал-

ната политика и граж-

данското общество. 

На местните избори 

през 2011 г. е избра-

на за кмет на община  

Троян. Омъжена е, с 

две дъщери.

Донка Михайлова, кмет на общината: 
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три, които не са в състоя-
ние да поемат целия обем 
на водните количества. В 
града степента на изгра-
деност на канализационна-
та мрежа е 51%, а 74% от 
населението е присъедине-
но към нея. Биологичното 
стъпало на ПСОВ – Троян, с 
възможност за отстраня-
ване на азот и фосфор е в 
експлоатация от началото 
на 2011 г.

В момента реализираме 
един изключително важен и 
амбициозен проект по ОП 
„Околна среда 2007 – 2013“ 
– изпълнението на втория 
етап на интегрирания про-
ект за водния цикъл на град 
Троян. Бюджетът е 29 млн. 
лв. и с неговата реализация 
проблемът с водоснабдя-
ването и канализацията 
на града ни ще бъде ре-
шен. Осъществяването на 
проекта ще допринесе за 
изграждането и реконстру-
ирането на 21 км канали-
зационна мрежа и 7 км во-
допроводна мрежа и на над 
1000 канализационни откло-
нения. Проектът е изпълнен 
на около 40%. Сроковете ни 
са изключително напрегна-
ти. Трябва да приключим в 
края на октомври. 

Тревожим се от спрени-
те плащания по ОП „Околна 
среда” от ЕК. ФЛАГ също 
преустанови средствата 
по кредитите. В момен-
та общините са разпъна-
ти на кръст между крат-
ки срокове за изпълнение 
на проектите, нуждата 
на строителите от све-
жи пари и очакванията на 
гражданите по-бързо да 
свършат затрудненията 
им за придвижване в разко-
паните градове. При нас по 
част от улиците, където 
се работи, се реализира и 
проект за реконструкция-
та им, финансиран от ПИП 
„Растеж и устойчиво раз-
витие на регионите”, който 
трябва да приключи до края 
на годината. Нужно е да се 
мобилизират всички усилия 
на държавната и местните 
власти, на строителите, за 
да се възстановят във въз-
можно най-кратки срокове 
плащаниятя по ОП „Околна 
среда” от Брюксел. Не ис-
кам да си представям какви 
биха били последствията 
за България, за общините и 
за строителния бизнес, ако 
това не се случи възможно 
най-скоро. Добрата нови-
на през последните дни е, 
че се отпуснаха държавни 
средства за част от про-
ектите. 

 
Какво правите за раз-

витието на учебната ин-

фраструктура?

Почти цялата мре-
жа от детски градини и 
училища в общината е 
реновирана. През 2012 г. 
приключи интегрираният 
проект за образовател-
ната инфраструктура на 

община Троян, включващ 2 
училища и 4 детски гради-
ни. На всички сгради са из-
вършени мерки за енергий-
на ефективност и ремонт 
на покрива. В детските 
градини се изградиха нови 
котелни помещения. Пре-
ведохме площадките за 
игра в съответствие с 
изискванията на Наредба-
та за условията и реда за 
устройството и безопас-
ността на площадките 
за игра. Основната част 
от тях бяха обновени със 
средства от общинския 
бюджет. През 2013 г. по 
„Красива България“ реа-
лизирахме два проекта, в 
резултат на които бяха 
изградени и благоустро-
ени други дворни прос-
транства. Това допринесе 
за превръщането на дет-
ските заведения в при-
ветливо и отговарящо на 
европейските изисквания 
място. Започваме проек-
тиране на голяма актова 
зала в едно от училищата, 
възстановихме работата 
на басейн в друго. Троян е 
една от малкото общини 
със съхранена мрежа от 
учебни заведения в селата. 
Полагаме особена грижа за 
инфраструктурата там с 
разбирането, че не бива да 
дискриминираме селските 
ученици и учители. В някои 
от учебните заведения се 
предлагат значително по-
добри условия от тези в 
големите градове.

 
Кои са другите приори-

тети за общината?

Най-важният приори-
тет за нас са заетостта 
и работните места. В по-
следните две години имаме 
плавен, но устойчив темп 
на нарастване на работ-
ните места. В момента се 
изграждат 8 нови предпри-
ятия. Помагаме им с всички 
сили. Една от най-важните 
ни задачи е приоритетно-
то строителство и рено-
виране на техническата 
инфраструктура в бизнес 
зоните на града. Стремим 
се към създаване на условия 
за увеличаване на конкурен-
тоспособността на общи-
ната чрез осигуряване на 
благоприятна среда. Ще 
продължим да работим за 
привличането на инвести-
тори и да подкрепяме биз-
неса. Ценим всяко работно 
място в община Троян. 

Важно за нас е да при-
ключим успешно започна-
тите обекти с европейско 
финансиране. В резултат 
на тези проекти ще мо-
дернизираме медицинското 
обслужване на болница-
та, ще изградим културен 
център, нов туристически 
информационен център, ще 
създадем нови площадки за 
спорт и игри в града и в 
част от селата, интерес-
ни туристически атракции, 
ще възстановяваме горския 

потенциал на общината. 
Длъжни сме да влезем със 
силен старт в новия про-
грамен период.

Но за да спечелите 

един проект,  се  нуж-

даете от добър екип. 

Административният 

капацитет в общината 

на достатъчно добро 

ниво ли е, или работите 

с външни консултанти?

Имаме затруднения в 
намирането на добри път-
ни инженери, архитекти, 
юристи. Мисля обаче, че на-
предваме значително с ква-
лификацията на кадрите. 
Все по-голяма част от дей-
ностите по подготовката 
и управлението на проекти-
те с важни стратегически 
документи се извършват 
от експерти на общината. 
Опитът ни с консултан-
тите е противоречив. Ра-
ботили сме с много добри 
професионалисти, но има и 
случаи, когато процедурите 
по Закона за обществените 
поръчки ни свързват с псев-
доексперти, на които не 
само че администрацията 
им върши цялата работа, 

но и които дискредитират 
определени процеси и идеи.

Какви мерки предприе-

мате за развитие на тури-

зма в района? 

Община Троян е добре 
позната и посещавана от 
години дестинация в Бъл-
гария. Туристопотокът е 
сравнително равномерен 
през цялата година, а през 
месеците юли и август се 
удвоява. Това е и нашата 
цел – работим в посока 
подобряване и поддържане 
на инфраструктурата, ор-
ганизиране на атрактивни 
събития и устойчивото им 
развитие във времето, за 
да предложим разно образен 
туристически продукт през 
цялата година. За успешно-
то развитие на сектора 
в Троян основно значение 

имат природните даденос-
ти и културно-историче-
ското наследство – леко-
витите минерални извори 
в селата Чифлик и Шипко-
во, Троянският манастир 
в с. Орешак, екопътеките 
и живописните маршрути 
в Балкана, ски през зима-
та в туристичес кия ком-
плекс Беклемето, старите 
занаяти – грънчарство, 
дървообработване и раки-
джийство, древният рим-
ски път, познат като Вия 
Траяна, свързвал в минало-
то Филипополис с Ескус. С 
времето съвсем естест-
вено се оформят 3 основни 
вида туризъм в общината 
– културен, природен и пок-
лоннически. В тази връзка 
разработваме пакет „Три 
дни в Троян“. Съзнаваме, че 
туристът иска да прежи-
вее, не просто да ни посе-
ти. Затова обръщаме много 
сериозно внимание и под-
крепяме фестивалите и съ-
битията. За втора поредна 
година в Троян се провежда 
рок академия и бирен фест. 
С голямо желание организи-
раме и ежегодния Български 
фестивал на сливата, като 
стремежът ни е всяка годи-
на да добавяме нещо ново и 
интересно. През август се 
провежда традиционният 
Панаир на занаятите. 

Работим в тясно сът-
рудничество с хотелиерите 
с ясната мисъл, че доволни-
ят гост се завръща. И уси-
лията ни не са напразни – 
много от посетителите на 
града споделят, че идват, 
защото вече са били тук. 

Как работите със 

строителните фирми? 

Като с консултанти-
те – с добрите работим 
добре, със слабите – лошо. 
Проблем остава некорект-
ната конкуренция с цените 
в случаите, в които това е 
за сметка на качеството. 
ЗОП не позволява на публич-
ния сектор да прилага най-
нормалния за бизнеса прин-
цип – да работиш за дълго 
с доказалите се партньори. 
В повечето случаи проце-
дурите ни позволяват да 
изберем добри строители, 
но има и изключения. През 
2011 г. фирма спечели го-
лям брой обекти чрез пер-
фектна документация и 
ниска цена. Не изпълни и 
една трета от договори-
те си и провали значител-
на част от капиталовата 
програма. В същото време 

отне работата на други, 
коректни строители. Би 
следвало да има законова 
възможност такива фирми 
да бъдат лишавани от пра-
во за участие в следващи 
конкурси, поне за определен 
срок от време. 

  
Според вас как ще про-

тече до края 2014 г. и къде 

ще са проблемите на об-

щините? 

Година със смяна на 
правителство е трудна за 
общините – тъкмо дове-
деш донякъде решаването 
на определени проблеми, и 
трябва да започваш отна-
чало. На нас ни се паднаха 
две поредни с четири каби-
нета. Трудностите са свър-
зани и с приключването на 
проектите от програмния 
период 2007 – 2013 г. в усло-
вията на спрени плащания 
по оперативните програми. 
Проблем за нас е и това, че 
вероятно през цялата годи-
на няма да ползваме финан-
сиране от новия програмен 
период. Силно ни притиска 
екологичното законодател-
ство, прилагането на което 
изисква много средства.

Какви са плановете за 

програмния период 2014 – 

2020 г.? По какви проекти 

ще работите?

Стратегическите цели, 
които сме си поставили, са: 
стимулиране на местната 
икономика и открояване на 
конкурентните предимства 
на потенциала ни; повиша-
ване качеството на човеш-
ките ресурси и равнището 
на заетост; подобряване на 
инфраструктурата и свър-
заността на териториите 
съобразно околната среда 
и начина на живот и ефек-
тивно управление с широко 
гражданско участие.

Сигурна съм, че успеш-
ното реализиране на всички 
проекти, както и подкре-
пата, която получавам от 
хората и бизнеса в нашата 
община, неминуемо ще до-
ведат до положителна про-
мяна на визията на Троян 
и региона, което е приори-
тет на сегашното управле-
ние на общината.

 
Четат ни посланици, 

ваши колеги и мениджъри 

на строителни фирми, 

какво ще им пожелаете? 

Да бъдем почтени към 
обществения интерес – 
това все някога се оценява 
и се връща.

Направена бе корекция на р. Осъм

Обновеното училище в с. Орешак

Строителни дейности по изграждането на водния 
цикъл на града 

Детската градина в с. Орешак
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Стартът на проекта увеличава шансовете 
за домакинство на Европейското 
първенство по лека атлетика през 2019 г.

Страницата 
подготви 
Елица Илчева

Комисията за защита 
на конкуренцията (КЗК) 
отхвърли двете жалби, кои-
то до момента блокираха 
построяването на „Арена 
Бургас”. Община Бургас из-
бра за строител на спорт-
ната зала ДЗЗД  „Дворана”, 

включващо „Водстрой 98”, 
„Понсстройинженеринг” и 
„Билдникс” ЕООД.  То спе-
чели поръчката, след като 
получи  54,55 точки за 
техническата част. Дру-
жеството предлага срок 
за изпъление от 110 дни, а 
стойността на договора 
е 37,397 млн. лева.  „Анхело 
Бургас 2014” и Консорциум 
„Кордеел АТМ Арена” об-
жалваха избора. 

За изграждането на 
„Арена Бургас” Министер-
ският съвет наскоро от-
даде за ползване терен 
в кв. „Изгрев”. В момента 
мястото от 8234 кв. м е 
застроено с пет сгради, 
в които са се помещавали 
бившите казарми. За пър-
вия етап от строител-
ството, свързано с проек-
тиране на „Арена Бургас”, 
правителството отпусна 

и 5 млн. лв.
Антимонополната ко-

мисия е решила случая, 
преди да изтече крайният 
срок, но най-вероятно ре-

шението ще бъде обжал-
вано и пред Върховния ад-
министративен съд (ВАС).

Стартът на проекта 
увеличава шансовете на 

кандидатурата на Бургас 
за получаването домакин-
ството на Европейското 
първенство в зала по лека 
атлетика през 2019 г.

Областният управи-
тел на Видин инж. Кръс-
тьо Спасов провери хода 
на строително-възста-
новителните работи на 
читалище „Земеделец 
1874 г.” в с. Ново село. По-
следният ремонт на зда-
нието е правен преди 60 
години. За цялостното му 
обновяване са отпуснати 
462 086 лв. от държавния 
бюджет по Публичната 
инвестиционна програ-
ма  „Растеж и устойчиво 
развитие на регионите”. 
Ремонтните дейности 
започнаха преди два ме-
сеца. Основната рекон-
струкция включва подмя-
на на покрива, дограмата 
и системата за топлои-

золация, обновяване на 
фасадата, тротоарите 
и зелените площи около 
сградата. Извършват се 
кардинални подобрения 
и във вътрешното прос-
транство – на салона и 
сцената, работните по-
мещения, архива и др. 

„Дейностите по обек-
та са напреднали изклю-
чително много. Радвам 
се, че читалището ще се 
запази не само като ар-
хитектурна стойност, 
но и като важен културен 
център на община Ново 
село”,  коментира инж. 

Общинската администрация в 
Лозница започна реализацията на 
два нови проекта, финансирани по 
Програмата за развитие на сел-
ските райони. Това съобщи Дана-
ила Савова, директор на дирекция 
„Местно развитие и екология, ус-
тройство на територията и сто-
пански дейности”. Проектът „Ре-
хабилитация на общински пътища 
и водоснабдителна мрежа в Лозни-
ца” е на стойност 3 542 978 лв. С 
парите ще бъде подменена водо-
проводната мрежа в село Студе-

нец, която е с дължина 405 метра, 
и ще се ремонтират три пътни 
участъка на територията на об-
щината с обща дължина 10,790 км. 
Изпълнител на строително-ре-
монтните работи е фирма ДЗЗД 
„Водопровод и път Лозница 2014” 
- Пловдив.

Другият проект е за рекон-
струкция и модернизация на 
спортен и младежки център и из-
граждане на спортни площадки на 
територията на общината. Стой-
ността му е 4 687 416 лв. По него 

ще бъдат изградени осем нови 
спортни площадки в общинския 
център и селата Сейдол, Трапище, 
Веселина, Ловско, Каменар, Бели 
Лом и Синя вода. 

Сред дейностите са и рекон-
струкция на Младежкия дом в 
Лозница, както и модернизация на 
съществуващата спортна зала в 
града. Строително-ремонтните 
работи на спортните обекти ще 
бъдат извършени от ДЗЗД „Лозни-
ца спорт 2014” - Пловдив, допълват 
от общината. 

На нови пътища ще се радват 
жителите на планинските села 
Нова махала и Фотиново от общи-
на Батак. Първи копки на два пътни 
участъка направи изпълнителният 
директор на ДФ „Земеделие" – РА, 
Атанас Добрев заедно с кмета Пе-
тър Паунов, съобщават от фонда.

Шосетата ще бъдат обновени 
със субсидия от над 1,5 млн. лв. по 
мярка 322  от Програмата за раз-
витие на селските райони. Общо 
801 са одобрените в област Пазар-
джик частни и общински проекти 

по ПРСР от началото на програм-
ния период. Субсидията за тях е 

близо 155 млн. лв.
„Хората от Батак и Нова ма-

хала вече ползват стадиона и 
спортната зала, които са изгра-
дени с финансова помощ в размер 
на над 1, 750 млн. лв. Предстои да 
бъдат приключени още три други 
проекта, на обща стойност над 
3 млн. лв. Те са за насърчаване на 
туристическите дейности, които 
показват културно и историческо 
наследство, както и за рехабили-
тация на общинските пътища в 
Батак”, каза Добрев. 

Община Монтана започна ремонт на булевард „Пар-
та”. Той се финансира с 2,4 млн. лв. по ОП „Регионално 
развитие“.

В продължение на три месеца ще бъдат подменени 
пътните и тротоарните настилки по булеварда, който 
е с дължина 1,5 километра. Ще бъде основно почистен 
каналът, който отделя двете платна за движение и на 
който се разчита много за поемане на дъждовните води 
при обилни валежи. Проектът предвижда също подмяна 
на мантинелите, ново озеленяване на района и изграж-
дане на рампи за хора с увреждания.

Община Димитровград ще избира компания за из-
граждане на външен главен водопровод от същест-
вуваща водопроводна мрежа на кв. „Черноконево“ до 
черпателния резервоар на пречиствателна станция 
„Меричлери“. Срокът за изпълнение е 8 месеца, а прог-
нозната цена – 1,25 млн. лв. 

Средствата са осигурени от Министерския съвет 
след решение на Междуведомствената комисия за под-
помагане и възстановяване от февруари 2013 г. Участни-
ците трябва да са изпълнили поне 3 сходни обекта за по-
следните 5 години. Оферти се набират до 9 септември.

Цената има 30% тежест при избора на изпълнител, 
техническото предложение - 50%, срокът за изпълнение 
- 10%, срокът за отстраняване на дефекти - 10%. 

Обществена поръчка с предмет: „Услуги по зимно 
поддържане и снегопочистване на общинските пътища 
за сезон 2014/2015 година”, обяви община Кюстендил. 
Документи се приемат до 17 часа на 9 септември. 

Изтече срокът за подаване на документи по друга 
обществена поръчка на общината за инженеринг при из-
пълнение на строително-монтажни работи. Тя включва 
няколко позиции: „Изграждане на тротоарна настилка в 
селата Багренци, Драговищица, Пиперков чифлик, Слоко-
щица и Соволяно”; „Благоустрояване в селата Богослов, 
Горна Гращица, Граница, Жабокрът, Жиленци, Лозно, Ни-
количевци, Слокощица, Шишковци и Ябълково”; „Ремонт 
на сгради и съоръжения в селата Коняво и Копиловци”. 
Средствата са осигурени от общинския бюджет.

Започва реконструкцията на водопроводна мрежа и 
възстановяване на асфалтова настилка в селата Илин-
денци и Драката. Договорът е подписан от кмета на 
община Струмяни Емил Илиев, а стойността на проек-
та е малко над 2 650 000 лв. без ДДС. Реализацията му 
е с финансовата подкрепа на „Програмата за развитие 
на селските райони 2007 - 2013 г.”, мярка 321. Фирмата 
изпълнител е „Лихт” ДЗЗД, София.

С реализирането на проекта ще намалеят значи-
телно експлоатационните разходи за поддръжката на 
водопроводната система в двете села и ще се премах-
нат загубите на питейна вода по преносната система. 
Етернитовите тръби ще се подменят с полиетиленови, 
съобщават от кметството. 

Спасов в разговор с кме-
та на общината Георги 
Стоенелов. 

Ремонтът трябва да 
завърши до 1 ноември и 
в Деня на народните бу-
дители читалището да 
посрещне своята 140-го-
дишнина в обновена сгра-
да. То е построено по 
проект на арх. Илия Попов 
(1875-1952 г.) - един от ар-
хитектите на сградата 
на Министерството на 
земеделието и храните в 
столицата.  Роденият в 
Ново село творец заедно 
с видния български дири-
гент и педагог Софрони 
Ангелов са сред основни-
те дарители и обществе-
ници, спомогнали за  съз-
даването и развитието 
на местното културно 
средище.   
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Елица Илчева

Вторият етап от рекон-
струкцията и модернизаци-
ята на пречиствателната 
станция на Варна и изграж-
дането на канализационна 
помпена станция „Акациите” 
започна. Проектът се фи-
нансира от ОП „Околна среда 
2007 - 2013” и се осъществява 
от общините Варна, Аксаково 
и Белослав. Стойността му е 
41 557 185 лв., като срокът за 
завършване на обекта е 30 
юни 2015 г. Изпълнителите 
на обекта увериха, че след ре-

конструкцията ще се повиши 
качеството на водата, като 
чрез строителство на нова 
инсталация с дезинтеграто-
ри ще се подобри и качество-
то на биогаза. „Предстои да 
изградим и нова модерна ин-
сталация за биогаз, което ще 
намали експлоатационните 
разходи и електроенергията”, 
каза Иван Иванов, предста-
вител на изпълнителя - Обе-
динение „Варна ПСОВ” ДЗЗД.  
Обектът е разположен в се-
верната част на землището 
на с. Тополи на територията 
на община Варна. 

Отварянето на Музея на историята на Со-
фия в обновената сграда на Централната баня 
ще се отложи поне с три месеца. Причината е, 
че изборът на фирма - изпълнител на проекта 
за постоянната експозиция, се обжалва и все 
още се чака крайното решение на съда. Откри-
ването се планираше за средата на септем-
ври, а външният строеж е приключил отдавна.

Това е второто забавяне на проекта. Пре-
връщането на Централната баня в музейна 
сграда започна през септември 2013 г. и по 
първоначалния план трябваше да приключи през 
май т.г. 

Над 120 000 експоната, представящи жи-
вота и миналото на столицата, се очаква да 
влязат в музея. Те ще бъдат разположени на 
площ от около 5600 кв. м на четири нива и в 8 
тематични зали, обясняват от екипа. Освен 
археологически артефакти, намерени при раз-
криването на руините на Сердика, ще бъдат 
показани и много предмети от Третото бъл-
гарско царство. За ремонта на Централната 
баня са отпуснати 5,6 млн. лв. по Оперативна 
програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.“, 
а Столичната община съфинансира с над 2  
млн. лв.

Столичната община започна изграждане-
то на нова детска градина в кв. „Кремиковци”. 
По проект сградата ще бъде на два етажа за 
пет групи, администрация, кухненски и пера-
лен блок, лекарски кабинет, спортен салон и 
др.  Предвидено е подово отопление, захранено 
от термопомпи въздух-вода. Топлата вода ще 
се осигурява частично от слънчеви колектори, 
разположени на най-високата част на покри-
ва. За всяка от групите ще има обособена са-
мостоятелна площадка за игра, а в  двора ще 
бъде изграден амфитеатър, който използвайки 
естествения релеф на терена, създава ново 
творческо пространство. Ще бъде осигурена и 
общодостъпна среда за деца в неравностойно 
положение. 

Строителството на детската градина е на 
стойност около 1,9 млн. лв. За изпълнител на 
обекта е избрана фирма „Водстрой 98” АД. 

Община Тервел подписа договор за ре-
конструкция на главен водопроводен клон в 
с. Безмер, съобщиха от общинската управа. 
Проектът се реализира по Програмата за 
развитие на селските райони. Изпълнител ще 
бъде шуменската Н.И.М. ООД. В процедурата 
за обществена поръчка се конкурираха шест 
строителни фирми, поясни зам.-кметът Диана 
Илиева. 

Стойността на договора след проведе-
ната процедура е 460 134  лв. Ще се подмени 
съществуващ главен клон от водопроводна-
та мрежа на с. Безмер с дължина на участъка 
1693 м. Ще се изградят 96 нови сградни откло-
нения с обща  дължина на тръбите от 864 м. В 
рамките на проекта ще се асфалтира и учас-
тък от улицата. 

Най-малката община в област Монтана - Ге-
орги Дамяново, реализира три проекта за над 6 
млн. лв. през тази година, съобщи кметът Дилян 
Димитров. По Програмата за развитие на сел-
ските райони на ЕС в момента се изграждат 
11 км канализационна мрежа в с. Копиловци. По 
същия проект, който е на стойност 4,5 млн. лв., 
в селото се подменят и 5 км водопроводна мре-
жа. Пак там се изгражда и пречиствателна 
станция за отпадни води.

По друг проект, финансиран с 1,5 милиона 
от същата програма, в селата Георги Дамя-
ново, Копиловци и Говежда се преасфалтират 
централните улици. По третия проект в Стара 
планина над с. Копиловци се изграждат две еко-
пътеки с обща дължина 15 километра. Пътеки-
те преминават през водопади, красиви панорам-
ни гледки и местности с интересни дървесни и 
тревисти видове. По трасетата се поставят 
пейки, заслони, мостове и др. 

Реставратори вдигат кре-
постните стени в археологиче-
ския резерват „Яйлата” по проект, 
който се изпълнява с финансо-
вата подкрепа на Оперативна 
програма „Регионално развитие 
2007 - 2013 г.”, съобщиха от край-
морската община. Проектът се 
нарича „Яйлата – античната вра-
та на Добруджа”, общият размер 

на финансовата помощ надхвърля 
2,2 млн. лв. В рамките на проекта 
е възкресена една от уникалните 
български скални църкви по Черно-
морското крайбрежие – храм „Св. 
св. Константин и Елена”. Тя е сред 
най-посещаваните туристически 
обекти в Каварна. Извършва се и 
реставрация на ранновизантий-
ската крепост.

Инж. Стефан Карчев 
главен експерт в КСБ 

Стартира строител-
ството на най-големия ин-
фраструктурен проект в об-
щина Силистра – „Изграждане 
на районна пречиствателна 
станция за отпадни води в 
Силистра, доизграждане на 
канализационна мрежа и час-
тична реконструкция на во-
допроводната мрежа на Сили-
стра”. В момента отпадните 
води на града, с. Айдемир и с. 
Калипетрово се заустват в 
р. Дунав чрез три гравитачни 
колектора и един дълбочинен 
за двете села. Не се прави ни-
какво пречистване. За да се 
спре този процес и в изпълне-
ние на директива 91/271/ЕИО, 
община Силистра ще реали-
зира проекта. Той е на стой-
ност над 72,6 млн. лв., осигу-
рени по Оперативна програма 
„Околна среда 2007 – 2013“. 
Основните му цели могат да 
се класифицират като пови-
шаване жизненото ниво на 
населението и намаляване на 
дисбаланса между инвести-
торския интерес и същест-
вуващата инфраструктура. 
След реализацията му ще се 
постигне траен положителен 
ефект от предотвратяване 
риска за здравето на насе-
лението чрез изграждане на 
ПСОВ с необходимия капаци-
тет и ефект на пречистване. 
Ще спаднат разходите за ВиК 
услуги в резултат на силно 
амортизираната и ограниче-
на канализационна мрежа на 
града. 

Проектът се разделя на 
два основни подобекта. Пър-
вият включва дейности по 
инженеринг и СМР, т.е. проек-
тиране и изграждане на кана-
лизационна мрежа и частична 
реконструкция на водопровод-
ната. Ще се построи битова 
канализация (15 258 м). Ще 
се направи реконструкция на 
съществуващата, както и 
на водопровод (8998 м). Ще 
се построят 16 бр. дъждопре-
ливника. Ще се направи реха-
билитация на съществуващи 
и изграждане на нови сградни 
ВиК отклонения. 

Вторият подобект включ-
ва дейности по изпълнение 
на инженеринг на районната 
пречиствателна станция за 
отпадни води (РПСОВ). Тя ще 
е за 47 031 екв. жители. Ще е 
разположена в с. Айдемир. Ще 
се изгради довеждащ колектор 
за отпадни води с дължина 

9617 м, 2 бр. канални помпени 
станции и заустващ колектор 
с дължина 972 м.

След надлежно проведени 
тръжни процедури за изпъл-
нител на инженеринга е оп-
ределен „СП Холдинг” ЕООД 
– София, а за независим стро-
ителен надзор – ДЗЗД „Воден 
цикъл – Силистра“. Срокът за 
завършване на проекта е кра-
ят на 2015 г. 

„Изграждането на нова 
разделна канализация, както и 
реконструкцията на същест-
вуваща водопроводна мрежа в 
Силистра, ще допринесе за на-
маляване до минимум загубите 
от питейна вода и на авари-
ите по трасето. Изливането 
на отпадни и дъждовни води 
директно в р. Дунав през сухи 
дерета, канавки и улици ще ос-
тане в миналото. Рискът от 
наводнения ще отпадне. Чрез 
реализацията на този проект 

Силистра ще се превърне в 
модерен и атрактивен град 
както за жителите си, така и 
за гости от цялата страна”, 
заяви при стартирането на 
обекта д-р Юлиян Найденов – 
кмет на общината.

„Сложността на проекта 
е едно предизвикателство 
към нас, строителите. Ще 
е въпрос на чест и на про-
фесионализъм да оправдаем 
гласуваното ни доверие“, каза 
инж. Александър Ралев – пред-
ставител на изпълнителя, и 
подчерта, че от съществено 
значение за срочното и ка-
чественото завършване на 
обекта е добрата координация 
между възложителя – община 
Силистра, строителите и 
надзора. 

Откриването на подобек-
та за изграждането на РПСОВ 
предстои в рамките на някол-
ко седмици. 

Почти 900 000 лв. ще бъдат вложени в ремон-
та на трите водни огледала от емблематичната 
каскада и пеещия фонтан в началото на градската 
градина в центъра на Плевен. Преустройството на 
ансамбъла е част от голямата реконструкция на 
централната пешеходна зона, която се реализира с 
4,9 млн. лв. по Оперативната програма „Регионално 
развитие 2007 - 2013 г.”. Грапави павета, заключващи 
се по модерна технология срещу вандали и крадци, 
сменят хлъзгавите мраморни плочи, сложени преди 
повече от 30 г.

Пусковият срок е януари 2015 г., а префасонира-
нето на водните съоръжения е втора фаза от ма-
щабния проект, поясниха от общината. Фонтаните 
са открити на мраморния площад през 1977 г.  - за 
100 г. от освободителните боеве за Плевен, фее-
рията от светлини, потопени във водните струи, е 
постигната от 1048 дюзи, 405 прожектора и над 280 
декоративни и луминесцентни лампи. Проектът ще 
върне това богатство от ефекти. Предвидени са 
и хидроизолация и саниране на подземната машин-
на зала, приютила съоръженията на каскадата на 6 
декара. Ще бъде обновен и старият фонтан, който 
въвежда в алеите на градската градина. 

Проектантите на новия облик планират да уве-
личат с 2 - 3 дка зелените площи наоколо. Вместо с 
питейна вода, както досега, те ще се напояват от 
нов кладенец с дебит 5 л/сек.

Снимка авторът
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Елица Илчева

При 511 млн.  евро, 
предвидени за 67 града в 
проекта на Оперативна-
та програма „Региони в 
растеж 2014 - 2020 г.“, и 
при 500 млн. лв. за стро-
ителство за годината в 
цяла България в прави-
телствената програма 
„Растеж и устойчиво 
развитие на регионите“ 
10-хилядният Несебър 
удря рекорд с готовност 
да реализира обекти за 
350 млн. лв. Това е ви-
дно от разработената 
и приета наскоро от Об-
щинския съвет програма 
за реализация на Общин-
ския план за развитие до 
2020 г.

За настоящия програ-
мен период в морската 
община са готови с цели 
158 инфраструктурни 
проекта. При повечето 
от тях е заложено фи-
нансиране от фондовете 
на ЕС, като включително 
и този, с който е реали-
зиран общинският план – 
„Ефективна координация 
и подобряване на процеса 
на формиране на общин-
ски политики в община 
Несебър“, е разработен 
по Оперативна програ-
ма „Административен 
капацитет”. Той е стар-
тирал преди 8 месеца и 
трябва да приключи на 9 
септември 2014 г.  Спо-
ред кмета Николай Ди-
митров изхарчените по 
него 76 877 лв. са едни 
от най-целесъобразните 
разходи, защото очерта-
ват не просто конкрет-
ните проекти, но и поли-
тиките на общинската 
администрация с визия 
за бъдещето. А те са 
насочени към развитие 
на потенциала на Несе-
бър и превръщането му 
в привлекателно място 
за живеене и бизнес, със 
съхранена природа и уни-
кални културни паметни-
ци и традиции. 

В този смисъл и раз-
витието, и модернизаци-
ята на инфраструкту-
рата са от определящо 
значение за увеличаване 
на  инвестиционната 
атрактивност и конку-
рентоспособността на 
общината. Инфраструк-
турата е ключов фактор 
за развитието на бизне-
са и източник за създа-

ване на работни места. 
Проектите се оценяват 
и по тяхното въздейст-
вие върху околната сре-
да, което е от особена 
важност за прилагане 
принципите на устойчи-
вото развитие.

По изчисления на ав-
торите на стратегиче-
ския план 60 - 65 процен-
та от финансирането 
ще бъдат осигурени от 
фондовете на ЕС. Пла-
нирано е 17% от сред-
ствата за всички проек-
ти да са от общинския 
бюджет, близо 10% - от 
националния, и 12% - от 
частния бизнес. 11 от 
всички проекти са пред-
ложени като подходящи 

за реализация чрез пуб-
лично-частни партньор-
ства. Най-големият от 
тях е този за газифика-
ция.

В плана ясно е посоче-
но, че един от най-слабо 
изразените сектори в 
общината е строител-
ният, който бе засегнат 
в най-сериозна степен и 
от световната финансо-
ва и икономическа криза. 
Тук е отчетен и най-го-
лям спад на предприятия 
в периода 2009 - 2011 г. 
Фактът, че строител-
ството на територията 
на общината е обвърза-
но изцяло с разширява-
нето, модернизацията и 
поддръжката на матери-

ално-техническата база 
на туристическия сек-
тор, обаче ще се проме-
ни, дори и при само 30% 
реализация на намерени-
ята на местната власт 
за следващите 7 години. 
Защото от стратегиче-

ския документ е видно, 
че извън традиционни-
те проекти за ремонт 
на улици, детски гради-
ни, училища, детски и 
спортни площадки, тук 
са планирани и мащабни 
обекти с голямо инфра-

структурно значение. 

Най-много средства 

за ПСОВ и отпадъци

Най-мащабни като 
стойност са проекти-
те за осъвременяване на 

ВиК и системите за от-
падъци. Тук са планирани 
дейности на обща стой-
ност 139 млн. лв. 

Интегрираният во-
ден проект за изграж-
дане на канализации и 
пречиствателни стан-
ции в селата Оризаре и  
Гюльовца е на стойност 
20 млн. лв., като е пред-
видено той да бъде един 
от първите, които ще 
стартират по Опера-
тивната програма „Окол-
на среда“, а срокът за за-
вършването му е 2017 г.  

В областта на вод-
ните обекти с най-голя-
ма стойност е този за 
реконструкция и модер-
низация на пречиства-
телната станция за от-
падни води „Обзор – Бяла” 
и канализацията на Об-
зор. Той е на стойност 
44 млн. лв. През април 
2013 г. правителството 
осигури чрез ПУДООС 
1 млн. лв. за изграждане 
на съоръженията за пре-
чистване и рехабилита-
цията на колектора, но 
това бяха кризисни мер-
ки, които решават само 
частично проблема с 
пречистване на водите, 
които се вливат в Черно 
море.

По 30 млн. лв. са за-
ложени и за ПСОВ в ку-
рортите Свети Влас и 
Елените и Слънчев бряг 
– м. Стролата. 

Общината има го-
товност и с проект за 
локална станция в село 
Баня, който е на стой-
ност 6 млн. лв.

35 млн. лв. са за ВиК

Те са за 12 проекта, 
като само един от тях 
ще глътне половината. 
17 млн. лв. са планира-
ни за главен водопровод 
от деривация Камчия до 
водоем „Ханска шатра“.  
8 млн. лв. ще бъдат ин-
вестирани  в  изграж-

дане на водопроводен 
колектор за прехвърля-
не на вода към Обзор 
от трасето Пчелник – 
Шкорпилов ци, а 7 млн. лв. 
- за водопроводен колек-
тор от местността 
Стролата до село Ко-
шарица. Напорни резер-
воари за питейна вода в 
Стролата е четвъртият 
по-мащабен проект, кой-
то е за 2 млн. лв. Него-
вото изпълнение е пред-
видено да започне още 
тази година.

11 трасета чакат 

реализация.

11 проекта за улична 
и пътна инфраструкту-
ра за заложени като го-
тови в общинския план 
за следващите 7 годи-
ни.  Общата им стой-
ност е 34,34 млн. лв. и 
са за 36 км. Най-голям 
е този за разширение 
на 8-те км от село Ко-
шарица до к.к. Слънчев 
бряг .  Индикативната 
му стойност е 8 млн. лв. 
Включени са  още ре-
конструкция на шосето 
Обзор – Несебър – Коша-
рица (5 млн. лв.), ремонт 
на трасе от местност-
та Иракли до село Eмона  
(4, 8 млн. лв.), цялостна 
рехабилитация на учас-
тъка до село Кошари-
ца (6 млн. лв.), на този 
от Ахелой до Тънково 
(3 млн. лв.), основно об-
новление на път в село 
Козница (2,8 млн. лв.) и 
изграждане на обходен 
от с. Тънково до моста 
на р. Хаджийска за 1,5 
млн. лв.

Общината планира 
реконструкция и на 2 мо-
ста по третокласен път 
к.к. Слънчев бряг - с. Ко-
шарица, строителство 
на тротоари в жк „Черно 
море” в Несебър. 

Енергийната инфра-

структура е на дневен 

ред

Прави впечатление, 
че приоритет в плана за 
градско развитие е въ-
веждането на нови енер-
гийни източници. Тук са 
заложени 64 млн. лв. Ново 
улично соларно осветле-
ние на обща стойност 8 
млн. лв. ще се монтира 
в общинския център, в 
Свети Влас, Равда и Об-
зор. 

От  9 -те  проекта 
за мерки за енергийна 
ефективност най-голям 
е този за изграждане 
на газопреносна мре-
жа, която ще свърже в 
общ пръстен к.к. Слън-
чев бряг,  Несебър, Све-
ти Влас и Равда. Това е 
най-скъпият обект – 50 
млн. лв. за 50 км газоп-
реносна мрежа, като из-
точник на финансиране 
са частни компании.

В сегмента, осигуря-
ващ икономии на енергия, 

АНАЛИЗ

Слабите страни в управлението на града

 Липсва план за устройствено адаптиране към планираната черноморска 
магистрала – завръзки, контактни зони, инвестиционни полета

 Не е приет изготвеният Общ устройствен план за общината
 Наличие на територии с изявена периферност
 Неоползотворени възможности за напояване, разрушени напоителни системи; 
 Инвестиционен натиск, заплашващ с компрометиране на рекреационните 

ресурси и природния баланс по крайбрежието 
 Наличие на много „визуални замърсители” (сметища), създаващи лош имидж 

на общината
 Неоползотворен природен туристически ресурс във вътрешността
 Застаряване на населението 
 Дефицит на средства за поддържане и обновяване на съществуващата 

инфраструктура (на здравеопазване, образование, култура)

Заплахите

 Пристанищната инфраструктура е амортизирана и с ниска използваемост 
за транспорт

 Канализация е изградена само в крайбрежната зона; надхвърлен капацитет, 
частично директно заустване в морето

 Прогресивно увеличаване на автомобилния трафик и риск от замърсяване на 
въздуха; не се извършва системен мониторинг 

 Затруднен автомобилен достъп 

В интегрирания план за развитие в следващите           

Официалното откриване на реставрираната знакова сграда на кметството стана по 

време на празника на града - 15 август. Оригиналната постройка е от 1929 г.

Днес администрацията на кмета е настанена в жилищен блок, 

но след не повече от 7 години тя ще се премести в нова сграда
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е предвидено още поста-
вяне на слънчеви колек-
тори за осигуряване на 
битово горещо водоснаб-
дяване в обекти общин-
ска собственост, монти-
ране на фотоволтаични 
панели на покриви и фаса-
ди на здания за производ-
ство на електроенергия 
за собствени нужди (off-
grid system), разработва-
не и прилагане на мерки 
за въвеждане на хибрид-
но улично осветление за 
общо 1 млн. лв. с основен 
източник на финансиране 
фондовете на ЕС. 

Общината с нова 

сграда през 2018 г. 

В строителни про-
екти за подобряване на 
социалната инфраструк-
тура е предвидено да се 
изхарчат 50 млн. лв. 39 
са проектите по тази 
мярка, а стойностите 
за реализацията им са 
значително по-малки. 

В идните 7 години 
местната власт в Несе-
бър планира ново строи-
телство на една детска 
градина и сграда на ПГТ 
„Иван Вазов“. За детско-
то заведение са планира-
ни 1 млн. лв., а за втория 
проект - 1,5 млн. лв. 

Изцяло ново здание 
ще се строи и за об-
щинската администра-
ци я .  С  реализаци ята 
на бъдещия проект за 
10 млн. лв. кметство-

то ще се сдобие с нов 
дом, като е предвидено 
финансирането да бъде 
изцяло от общинския 
бюджет. Изграждането 
обаче е планирано да за-
почне едва през 2016 г. 
и да продължи цели три 
години. Същевременно 
преди броени дни старо-
то кметство в Несебър 
отново стана пълноцен-
на част от живота на 
града, тъй като рестав-
рираната му сграда бе 
официално открита.

За средата на програм-
ния период се предвижда 
изграждането и на друго 
здание за 7 млн. лв., кое-
то да е с представителни 
функции. На ремонт ще се 
надяват още поликлиника-
та в Обзор, пощата в Не-
себър и базата на БКС.

Броят на културните 

обекти е най-голям

И логично, когато гово-
рим за Несебър, се сещаме 
преди всичко за творчест-
во и история, така че и в 
общинския план сериозно  
са заложени проекти за 
подобряване на културна-
та и спортната инфра-
структура. Те са 27 на 
брой на обща стойност 
почти 22 млн. лв.

Нито една от 13-те 

църкви на територията 
на общината не излиза 
от плановете на мест-
ната власт за рестав-
рации и ремонти, като 
общата заложена сума 
е 245 хил. лв. Експонира-
нето на археологически 
обекти също е включено, 
като по-интересното 
тук е, че се предвижда 
създаването на два нови 
музея – на туризма и на 
рибарството, и довърш-
ване на археологическия.  

Атрактивни са и про-
ектите за реставрация 
на вятърната мелница 
– Провлака, който е за 
само 5000 лв., и за град-
ската чешма при стария 
Кавак за едва 2000 лв. 

Д ве  възрожденски 
къщи, включени в регис-
търа на архитектурно-
строителните памет-
ници в града, също ще 
бъдат обновени.

С р е д  по - голем и т е 
спортни обекти за изграж-
дане са спортна зала в Об-
зор за 1,5 млн. лв., за благоус-
трояване и паркоустрояване 
на спортни комплекси в се-
лата Оризаре, Гюльовца и 
Кошарица за 3 млн. лв. и за 
многофункционална спорт-
на зала в Несебър за 5  
млн. лв. 

П р е д с т а в и т е л е н 
градски център с култу-
рен дом, парково прос-
транство и подземен 
паркинг за  6  млн .  лв. 
също трябва да се вме-

стят в някоя от европей-
ските програми. 

Създаването на зеле-
на градска среда е пла-
нирано в проекти за 8,3 
млн. лв., които започват 
още от тази година. 
Екопарк над Свети Влас 
и крайморски парк на се-
верния скат на Несебър 
за по 3 млн. лв. са двата 
ключови обекта.

Същинското строи-

телство – след две 

години

 Ако може да се каже, 
че има не дотам добра но-
вина в пълния  със строи-
телни проекти общински 
план, е, че тази и следва-
щата година ще минат 
основно под знака на про-
ектирането и избора на 
изпълнители. Ударното 
изграждане е предвидено 
да започне през 2016 г. и 
2017 г. Както е известно, 
през тези две години е 
заложено да бъдат усво-
ени една трета от сред-
ствата по оперативните 
програми, защото през 
2018 г. ще се анализира 
процесът на усвояване 
на парите, и там, където 
има забавяне, ще се из-
върши преразпределение. 
Това е причината, поради 
която не само Несебър, а 
почти всички селища са 
заложили да реализират 
най-много европроекти 
през 2016 - 2017 г. 

          7 години са заложени рекордните 350 млн. лв.

По 4 улици в Тънково се работи интензивно и в момента. Проектът за изграж-
дане и реконструкция на ВиК е по „Програмата за развитие на селските райони 
2007 – 2013 г.”. Стойността му e 4 078 246 лв., като на 4 от улиците се работи 
ударно по доизграждането на канализационната мрежа, чиято обща дължина е 
6046 м, а също така и по рехабилитацията на 5006 м водопроводи. 

До лодките на кея скоро 

ще има и пристанище за 

луксозни яхти
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„ЧЕЗ Разпределение България“ АД про-
вежда годишната планова профилактика 
на съоръженията си. На проверка подлежат 
5300 трансформаторни поста. Дейности-
те ще продължат до края на октомври. Про-
филактиката ще се извърши с цел спазване 
на нормативните изисквания за експлоата-
ция и поддържане на съоръженията и подо-
бряване на състоянието им.

Всички износени и повредени елементи 
се подменят, проверява се състоянието 
на трансформатори, проводници, кабелни 
въводи и изводи, притягат се контактни 
връзки и др. Веднъж годишно, както и при 
извънредни обходи, се правят проверки на 
техническото състояние на съоръжения-
та, които са чужда собственост. При ус-
тановяване на несъответствия на тези 
обекти се дават предписания за тяхното 
отстраняване, така че да бъдат избегнати 
възможни смущения за клиентите на ЧЕЗ.

„Въпреки влошаващото се финансово 
състояние на компанията и намаляващите 

приходи влагаме усилия и средства, за да 
гарантираме сигурността и надеждност-
та на мрежата. Правим всичко в рамките 
на ограничените ни ресурси и се надявам 
това да доведе до по-малко прекъсвания на 
електрозахранването”, каза Стефан Апос-
толов, изпълнителен директор на „ЧЕЗ Раз-
пределение България“.

В резултат на регулаторните реше-
ния през последната година и половина 
приходите на компанията непрекъснато 
се понижават. Само през 2013 г. ДКЕВР 
намали с 90% дела на дружеството, като 
същевременно този на НЕК, ЕСО и произ-
водителите бе увеличен с 11%,  до 82,45% 
от крайната цена. За първото полугодие 
на 2014 г. дружествата на ЧЕЗ отчетоха 
обща загуба от близо 11,6 млн. лв. - над три 
пъти повече в сравнение със същия период 
на миналата година. Ограничените приходи 
оказват силен натиск върху възможности-
те за инвестиции и разходи на компанията 
за извършване на лицензионната й дейност.

Невена Картулева

„Директорът на Българския енергиен холдинг Георги 
Христозов бе сменен от заместника ми Антон Павлов.“ 
Това съобщи служебният министър на икономиката и 
енергетиката Васил Щонов при представянето на еки-
па си на брифинг в МИЕ. „Една от моите задачи е да 
подобря ефективността на държавните дружества, 
това включва и промени в управленския им състав“, до-
пълни той. Заместниците му са трима. Ирена Младено-
ва ще е с ресор „Икономика“. Приоритет в работата й 
ще бъде изпълнението на ОП „Конкурентоспособност“ 
и подготовката за стартирането на ОП „Иновации и 
конкурентоспособност“ през новия програмен период. 
Антон Павлов ще е с ресор „Енергетика“. Работил е в 
НЕК и ЧЕЗ. Ще работи по 4 приоритета – прозрачност в 
управлението на държавните дружества, в търговете 
за продажба на електрическа енергия, осигуряване на 
ефективна работа на енергийния борд и завършване на 
междусистемните газови връзки, най-вече тази с Гър-
ция.  Третият зам.-министър е Бранимир Ботев, който 
ще отговаря за туризма. Той заемаше същия пост и в 
кабинета „Орешарски“.

Служебният министър на икономиката  
и енергетиката Васил Щонов:

свързани с уязвимите гру-
пи в обществото. 

Социалният министър 
заяви, че не е привърженик 
на ранното пенсиониране, 
а подкрепя идеята то да е 
обвързано с продължител-
ността на живот в Бълга-
рия и винаги е настоявал 
за увеличение на вноската. 
Той добави, че ще има по-
вишение на минималната 
заплата през 2015 г., но 
държи това да става на 
базата на макроикономи-
чески индикатори като 
нарастването на произво-
дителността на труда.

По думите му засега 
са договорени нови стой-
ности за 35 икономически 
дейности, които обхващат 
около 1 млн. работещи бъл-

гари. Средният процент, с 
който се вдига осигури-
телният праг, е 4,1%, като 
има сфери, където ръстът 
е под 1%. Най-голямо уве-
личение има в производ-
ството на електрически 
съоръжения – 12,6%, след-

вано от 11,3% от направа-
та на компютри. Заедно с 
това министерството ще 
анализира изпълнението 
на всички мерки и програ-
ми във ведомството и ще 
пренасочи средства към 
най-успешните проекти. 

Йордан Христосков, служебен министър: 

В сградата на КТ „Под-
крепа” се проведе учре-
дителна сбирка на Ини-
циативния комитет за 
защита на финансовата 
и банковата стабилност. 
Желание за участие в съ-
вета до този момент са 
заявили десетки фирми и 
граждани, както и клиенти 
на Корпоративна търгов-
ска банка (КТБ). Над 420 
писма от граждани е по-
лучил комитетът, а сред 
тези, които го подкрепят, 
е бившият министър на 
културата Вежди Раши-
дов. 

На учредяването при-
състваха представители 
на КТ „Подкрепа“ и КНСБ 
и на експертния комитет, 
който предложи меморан-
дум със спешни мерки за 
оздравяване и отваряне на 
КТБ. „Ще търсим решения 
за проблемите на финан-
совата институция и ще 
помагаме на Експертния 
консултативен съвет на 
синдикатите и работо-
дателите в мерките за 
стабилизирането на бан-
ката”, каза водещата на 
учредителното събрание 
Радка Петрова. По думите 
й данните до този момент 
показват, че КТБ може да 
бъде оздравена. Тя сподели 

също така, че според екс-
пертите това е най-разум-
ното решение.

Час по-рано отново в 
централата на синдикати-
те се проведе и пресконфе-
ренция, на която служители 
на КТБ излязоха с деклара-
ция за случващото се в ин-
ституцията. Домакин на 
пресконференцията бе пре-
зидентът на КТ „Подкрепа“ 
д-р Константин Тренчев, 
който заяви, че ще насто-
ява за среща с квесторите 
на КТБ и ще иска по-добро 
отношение към служите-
лите й. Той коментира и 
тиражираното в медиите 
предложение Фондът за 
гарантиране на влоговете 
да може да стане мажори-
тарен акционер в банката, 

като каза, че преди да се 
стигне до такава възмож-
ност, е редно да се потър-
сят всички други пътеки за 
решаване на проблема. 

На събитието присъст-
ваха и представители на пе-
челивши предприятия, които 
имат блокирани пари в КТБ. 
Сред тях е военнопромишле-
ният комплекс „Дунарит” – 
Русе. „Предприятието не 
може да плати поръчани 
материали, бави големи по-
ръчки и в крайна смета ще 
имаме големи неустойки. 
Можем да загубим и клиен-
ти“, разказа Стоил Георги-
ев – говорител на комплекса. 
„Досега „Дунарит” – Русе, 
бе на печалба, като в края 
на 2013 г. тя е 10 млн. лв.“, 
уточни д-р Тренчев.

Страницата
подготви
Емил Христов

Заместник министър-
председателят по ико-
номическата политика 
Екатерина Захариева и 
министърът на икономи-
ката и енергетика Васил 
Щонов се срещнаха с ви-
цепрезидента на Европей-
ската комисия и комисар 

по енергетиката Гюнтер 
Йотингер в Брюксел. Ос-
новни теми на разговора 
са били стабилизирането 
на енергийния сектор в 
България и състоянието 
на големи инфраструктур-
ни енергийни проекти. На 
срещата са присъствали 
и представители на Гене-
рална дирекция „Енергети-
ка” на ЕК. Двете страни 
са се обединили около мне-

нието, че пълният анализ 
на целия сектор, направен 
от експерти на Брюксел 
и Световната банка ми-
налата година, е добра 
основа, върху която да се 
изработи план за дейст-
вие за стабилизиране на 
отрасъла. Йотингер заяви, 
че подкрепя създаването 
на енергиен борд у нас.

Относно „Южен по-
ток“ българската страна 

Служебният министър 
на труда и социалната по-
литика Йордан Христосков 
възобновява Консултатив-
ния съвет по пенсионна 
реформа. Целта е кабине-
тът да изготви варианти 
с нови радикални промени 
в системата, които да бъ-
дат предложени на редов-
ното правителство. Това 
стана ясно по време на 
нарочна пресконференция, 
на която Христосков пред-
стави екипа си от зам.-ми-
нистри и приоритетите 
си. Негови заместници са 
Петя Евтимова, която по-
ема Оперативна програма 
„Развитие на човешките 
ресурси“. Румяна Георги-
ева ще координира и осъ-
ществява политиките по 
заетост, пазара на труда 
и общественото осигуря-
ване. Спаска Петрова ще 
отговаря за социалните 
помощи и дейностите, 

Над 9400 клиенти на ЧЕЗ се регистри-
раха за предлаганите от компанията SMS 
услуги от началото на 2014 г. до края на юли. 
Така общият брой на потребителите, които 
се възползват от възможността за бърза 
проверка на месечната сметка и известя-
ване при неплатено задължение, достигна 
61 хиляди. 

За първите 7 месеца от годината компа-
нията е изпратила над 105 хил. кратки съоб-
щения за просрочия на месечните задълже-
ния и повече от 5 хил. SMS-а с информация 

за размера на дължимата сума. 
„Информирането чрез кратки текстови 

съобщения е част от концепцията ни за мак-
симално вписване на предлаганите от ком-
панията услуги в мобилното и динамичното 
ежедневие на клиентите. За нас е важно но-
вите възможности, които разработваме, да 
улесняват комуникацията на клиентите ни 
с дружествата на ЧЕЗ. Радваме се, че все 
повече клиенти оценяват удобствата на 
нашите предложения“, каза Петър Докладал 
– регионален мениджър на ЧЕЗ за България. 

е потвърдила позицията 
си за временно спиране на 
дейностите, определени 
в писмото на ЕК, както и 
въздържане от сключване 
на договори, тъй като те 
трябва да отговарят на 
законодателството на ЕС. 
Йотингер е приветствал 
това решение и е заявил, 
че и по този въпрос Брюк-
сел е готов да участва в 
дискусии с българските 
власти, за да бъде гаран-
тирано пълното съот-
ветствие на проекта с 

правилата на ЕС. Той още 
веднъж е заявил, че ЕС не 
е против „Южен поток“, но 
настоява за пълната му 
синхронизация с европей-
ското законодателство. 
Йотингер е поканил бъл-
гарски експерти за раз-
говори в Дирекция „Енер-
гетика“ за изясняване на 
детайлите по наказател-
ната процедура. 

На срещата са били 
обсъдени и рисковете пред 
България от евентуално 
спиране на доставките на 

природен газ заради напре-
жението в отношенията 
между Русия и Украйна. От 
своя страна Захариева е 
изтъкнала, че ако се стиг-
не дотам, страната ни ще 
губи всеки месец по 400 
млн. лв. Според Йотингер 
най-тежкия сценарий няма 
да се случи. Той е уверил 
нашата делегация, че под-
държа постоянна връзка 
с Москва и Киев и според 
него няма да има проблеми 
с газовите доставки през 
есента и зимата. 
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Човешката трагедия отново поставя неизвестни за 
възстановяването след подобни инциденти

Невена Картулева

Река Скът заля Ми-
зия на 3 август. Имаше 
жертви. Много от къщи-
те останаха под водата. 
Хората бяха евакуирани, 
градът беше непристъпен 
дни наред. На някои места 
все още е. Нивото на вода-
та достигна над 3 м. Бяха 
предприети спешни мерки 
за оказване помощ на по-
страдалите. Две седмици 
след наводнението градът 
все още се отводнява. Пом-
пите събират водата през 
уличния дренаж в ниските 

части на селището, за да 
се оттегля по естествен 
път. Продължава дезинфек-
цията и извозването на 
останките от удавените 
животни. 

Кметът на града Вио-
лин Крушовенски съобщи, 
че по последни данни само 
75 от къщите са годни за 
живеене. Засегнати от на-
воднението са общо 700. В 
бедстващия град има ос-
тра нужда освен от добро-
волци и от оценители. Кме-
тът призова за експертна 
помощ от техническите 
служби на общините, КСБ, 
КИИП, САБ и други браншо-
ви организации.

Във връзка с преодо-
ляване на последиците 
Университетът по архи-
тектура, строителство и 
геодезия изпрати работен 
екип от 17 специалисти за 
оглед и оценка на засегна-
тите сгради в бедства-
щия град. Посещението им 
там беше организирано от 
Столичната община и по-
мощта, която оказаха, е 
напълно безвъзмездна. Ра-
ботният екип е установил 
състоянието на сградите 
и е оценил дефектите в 
конструкциите с оглед на 
бъдещата безопасна екс-
плоатация. Били са посете-

ни над 470 жилищни сгради, 
две училища и мостове по 
поречието на р. Скът. 

В работната група са 
участвали преподавате-
лите проф. Здравко Бонев, 
проф. Йордан Милев, проф. 
Марина Трайкова, доц. Бо-
гомил Петров, доц. Емад 
Абдулахад, доц. Иван Мар-
чоков, доц. Иван Ростовски, 
гл.ас. Методи Андреев и ас. 
Симеон Бояджиев, лаборант 
Георги Стоянов, редовните 
докторанти инж. Радослав 
Орлинов и инж. Таня Чар-
дакова, както и инженери, 
които от дълги години ра-

ботят съвместно с колек-
тиви от Центъра за научни 
изследвания и проектиране 
при УАСГ. Това са инж. Божи-
дар Лесновски, инж. Петър 
Чернев, инж. Данаил Хри-
стов, инж. Георги Георгиев 
и инж. Венцислав Иванов. 

Повече за впечатле-
нията си от мястото на 
бедствието и за устано-
вените щети за в. „Строи-
тел“ разказа проф. д-р инж. 
Йордан Милев. Той уточни, 
че посещенията на екс-
пертите от УАСГ са били 
две – първото малко след 
наводнението и второто 
тази седмица. 

По думите му той и ко-
легите му са обследвали 
3/4 от пострадалите къщи. 
„Отидохме в качеството 
си на строителни инжене-
ри, но няма как да останем 
безучастни към човешка-
та трагедия. Домовете 
на хората, всичко, което 
са градили години наред, е 
загубено. Районът не е бо-
гат, населението живее в 
едноетажни жилища. Вода-
та е заляла всичко на 2 м 
височина и освен че е по-
вредила къщите, е унищо-
жила и онова в тях – цялото 
имущество. Хората ми се 
сториха доста обезверени, 
не виждат кой ще им помог-

не“, сподели той първите 
си впечатления от Мизия. 

По отношение на тех-
ническата страна на въ-
проса е категоричен, че 
сградите не са отговаряли 
на конструктивните изиск-
вания и преди бедствието. 
Повечето са стари, праве-
ни от кирпич или зидани и 
след заливането са в дос-
та тежко състояние. Проф. 
Милев обясни, че работна-
та група е класифицирала 
пострадалите сгради в 3 
групи, означавайки ги с 3 
различни цвята. С червено 
са маркирани тези, които 

трябва незабавно да се 
премахнат, с жълто – по-
вредените, които могат 
да бъдат възстановени 
конструктивно, но в тях 
не може да се живее преди 
ремонт, и със зелено – оне-
зи, които могат да бъдат 
използвани веднага.

„Посетих близо 60 къщи, 
от които само 2 – 3 бяха с 
конструкция, що-годе отго-
варяща на изискванията, и 
съответно те бяха онези, 
които могат да се използ-
ват веднага. Останалите 
са по-стари сгради – ед-
ноетажни, достроявани, 
пристроявани. Те са най-
пострадали. Повечето от 
тях – над 70%, трябва да 
бъдат усилени и едва след 
това ще са годни за обита-
ване. Другите 20 – 30% са 
за директно събаряне. При 
някои къщи още не може да 
се каже какво е състояние-
то, защото мазетата са 
наводнени и в тях не може 
да се влезе“, уточни проф. 
Милев. 

Той обаче допълни, че 
възстановяването и усил-
ването ще струва поне 
колкото постройките да 
бъдат изградени наново. 
Според преподавателя 
от УАСГ те са поправими 
технически, но дали това 

е рентабилно, е въпрос на 
друго решение. По думите 
му донякъде то е полити-
ческо, защото трябва да 
се уточни до каква степен 
да бъдат ремонтирани къ-
щите – до състоянието, в 
което са били, или така че 
да отговарят на конструк-
тивните норми. А въвежда-
нето на по-сериозни мерки 

означава и повече разходи. 
„Ако трябва строител-

ният инженер да решава, 
той, разбира се, ще иска 
най-доброто. Защото не 
можем да рискуваме дого-
дина да се случи същото 
или да стане земетресение 
и да има пострадали. Тоест 
някой ясно трябва да каже 
дали само възстановяваме 
тези къщи, или ги правим 
такива, каквито трябва да 
бъдат. Защото, ако е вто-
рото, сметката изобщо не 
излиза“, коментира той. 

Така се стига до инте-
ресен казус с норматив-
ната база. Според проф. 
Милев у нас няма законо-
дателна яснота по въпро-
са, дали конструкцията 
трябва да бъде възстано-
вена във вида, в който е 
била преди бедствието, 
или така че да отговаря 
на актуалните норми. Това 
означава, че се разчита на 
експертна оценка. „След зе-
метресението в Стражи-
ца през 1987 г. в България 
е издадено указание какво 
да се прави със сградите. 
После не е работено по те-
мата. Нямаме правила дори 
за класификация на повре-
дите. Когато конструкто-
рът усилва и възстановява 
сграда, той поема пълна 

отговорност за нея от тук 
нататък. Това означава, че 
ако е по-консервативен, ще 
иска по-значително усилва-
не, друг ще бъде удовлет-
ворен с по-малко. Но това 
води и до разлика в цената. 
Би било некоректно дър-
жавата да остави случай 
за случай конструкторите 
да решават“, смята проф. 
Милев. 

На въпрос, каква е цена-
та за възстановяването на 
една къща, той отговори, 
че е сложно да се установи, 
защото по нея има и довър-
шителни работи. Но ста-
ва дума за десетки хиляди 
левове за къща. Толкова 
струва и изграждането на 
нова. „За да бъдем точни, 
са нужни подробни анали-
зи. С колегите направихме 
бързо отсяване, за един ден 
не може да бъде свършено 
повече“, коментира той.

Проф. Милев напомни, 
че при бедствия се говори 
за застраховки на имуще-
ството. Той казва, че това 
би облекчило донякъде по-
ложението на хората, но в 
Мизия е говорил с постра-
далите и имайки предвид 
данъчната оценка на имо-
тите им, онова, което биха 
получили от застраховки-
те, едва ли ще покрие за-
губите дори и за част от 
покъщнината. 

При посещението си в 
бедстващия град евроко-
мисарят по международно 
сътрудничество, хумани-
тарна помощ и реакция при 
кризи Кристалина Георги-
ева напомни, че страната 
ни може да получи пари от 
Фонда за солидарност на 
ЕС, ако щетите са над 41 
млн. евро. На въпрос, дали 
пораженията достигат 
тази сума, проф. Милев 
отговори, че щетите са 
за десетки милиони лево-
ве. Ако при изчисляването 
им се включи и загубената 
селскостопанска реколта, 
вероятно ще се достигнат 
въпросните 41 млн. евро.

„Държавата трябва да 

реши въпроса с оценката 
на щетите, но не както в 
Перник, където това беше 
направено формално. Не-
обходимо е да се създаде 
екип, който да я състави, 
за да може да се кандидат-
ства за помощ от ЕС. Но 
пак повтарям – държавата 
трябва да постави услови-
ята и да възложи задачите. 
Засега не знам това да се 
е случило. Посещението ни 
с колегите от УАСГ беше 
екстремна мярка, органи-
зирана от Столичната об-
щина. На място са предпри-
ети спешни мерки. Имаше 
много доброволци, пожар-
никари, хора от „Пирогов“. 
Организирана държавна ра-
бота не видях. Ако предпри-
емем действия сега, всичко 
може да бъде свършено за 
месец. Нужна е цялостна 
оценка и да се мисли как-
во да се прави, защото, 
освен че хората остават 
без покрив, те остават и 
без поминък“, призова проф. 
Милев. 

Той апелира не само 
държавата, а и браншо-
вите организации да по-
могнат на хората, които 
бедстват. „КИИП може да 
се включи. Мисля да поис-
кам разглеждане на така-
ва точка на Управителния 
съвет на камарата. Необ-
ходимо е и сериозно отно-
шение към училището – не 
трябва да се прави компро-
мис и в него не трябва да 
влизат деца, преди сграда-
та да бъде усилена. С ко-
легите от УАСГ препоръч-
ваме сградите с жълто да 
не се обитават, преди да 
бъдат поправени. Важно-
то е, че сградите и преди 
наводнението не са отго-
варяли на изискванията и 
затова са пострадали тол-
кова. Общините да имат 
предвид това и да вземат 
мерки. Може би е добре в 
отделните региони да бъ-
дат оценени сградите на 
хората и да се знае кои са 
опасни“, коментира проф. 
Йордан Милев.

Проф. д-р инж. Йордан Милев е 

специализирал „Сеизмично инженерство” в 

Научноизследователския строителен институт 

на Япония, университета в Йокохама и Токийския 

университет. Има диплома от японското 

правителство по сеизмично инженерство. 

Проектирал е „Елипс център”, Jaclin, „Мегамол 

Люлин” и Q-център в София, „Роял Сити” и „ЕЦЕ 

Тримонциум център” в Пловдив, летищен терминал 

на международно летище Казан – Русия.

Снимки личен архив
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Въведение
През последните няколко десетилетия 

се наблюдава процес на изместване на про-
мишлеността от градовете. Във връзка със 
съвременните тенденции на развитието на 
обществото, а именно прехода от производ-
ство към потребление, се очертава нов етап 
в развитието на световното производство и 
разделението на труда.

Този процес съпътства такива измене-
ния, като деиндустриализация, глобализация 
на производството и новата тенденция аут-
сорсинг. Крупните промишлени предприятия 
се раздробяват на по-малки, които се изнасят 
в страни като Индия и Китай, 
където работната ръка е по-
евтина. Много производствени 
сгради – цехове, фабрики, оста-
ват неизползваеми. Те се пре-
връщат в предизвикателство 
пред архитекти, строители, 
политици и всички, които по 
един или друг начин са свързани 
с развитието на града. 

Актуални стават такива 
въпроси, като рационалното 
използване на освободените 
територии и постройки, съх-
ранение на градската среда 
и паметниците на промишле-
ната архитектура. Много от 
тези обекти са строени от 
известни архитекти, образ-ци 
са на даден исторически стил, 
носят някаква стойност или са 
обявени за паметници на архитектурата.

От друга страна, в днешно време много 
големи градове изпитват нужда от терени 
за жилищни, административни, обществени и 
рекреационни цели.

В условията на бързо развитие на стро-
ителството и необходимостта от такива 
парцели се оказва, че максимално удобни по 
технически показатели са именно паметници-
те на промишлената архитектура, които вече 
са нерентабилни или не функционират. Про-
мишлените обекти притежават голям потен-
циал – огромни площи, високи етажи, големи 
подпорни разстояния, интересни и стабилни 
конструкции и мн.др., които правят адапта-
цията уникална по своята същност, особено 
за организирането на жилищно пространство.

Вариантите за това са многобройни – от 
жилищни, обществени, търговски до цели гра-
доустройствени решения.

Използването за създаването на жилища е 
най-разпространено в световната практика, а 
и придобива все по-голяма популярност.

Дефиниране на понятията „адапта-
ция” и „лофт”

В архитектурата понятието „адаптация” 
може да бъде определено по много начини: „Про-
мяна на предназначението на дадена сграда, 
без да се променят нейните характеристики“ 
или „Рехабилитация на съществуваща сграда 
със значителни промени на функцията, когато 
бившата функция вече не е актуална“ (1).

Дефинициите се променят и зависят от 
конкретното изследване, като някои автори 
акцентират върху запазването на архите-
ктурното наследство, а за други съществено 
е изменението на функцията на постройката, 
независимо дали има промени в екстериора. В 
настоящето изследване се приема едно по-об-
що значение на понятието, тъй като много от 
примерите, които се разглеждат, имат значи-
телни намеси и фасадни промени в структура-
та на зданията и не всички са със статут на 
паметници на архитектурата.

Под адаптация се има предвид процесът на 
преустройство на промишлена сграда (фабри-
ка, завод, склад и др.) и смяната на функционал-
ното й предназначение за жилища.

В съвременната теория и практика съхра-
нението на историческото наследство, промя-
ната на постройки под нова функция е важен 
стратегически подход: „Адаптацията прите-
жава деликатен баланс между две нагласи: 
пасивна протекция – запазване, съхранение на 

обекта, като свидетелство 
на една епоха, и активна 
протекция – отнася се за 
функцията на сградата, т.е. 
това, което я прави актуал-
на в бъдещето“ (2).

Превръщането на про-
мишлените обекти в жи-
лищни е интересен процес, 
защото съчетава на пръв 
поглед две противоположни 
по функционален признак ар-
хитектурни области.

В днешно време в практи-
ката се наложи един термин, 
който отразява процеса на 
адаптиране – „лофт“ (от англ. 
loft – има чисто американски 
произход и означава жилище, 
разположено в бивша фабрика, 

склад или производствен цех; това понятие е 
признато в цял свят). Лофтът е перспективно 
направление и се е наложило като тип обита-
ване със своите стилови и пространствени 
характеристики. Такива обекти възникват в 
Ню Йорк, квартала „Сохо”, през 50-те години 
на ХХ в. 

Методи при адаптирането на про-
мишлените обекти в жилищни сгради

При направените количествени и качест-
вени анализи на осъществени примери на про-
мишлени обекти, адаптирани в жилища, се 
установи следното: съществува зависимост 
от размера на индустриалната сграда/и и вида 
жилищна структура, която се реализира след 
реконструкцията.

На фиг. 1 се вижда, че единичните и по-мал-
ки по площ производствени здания се променят 
в индивидуални домове и лофт апартаменти, 
докато вторите два типа производствени 
структури след реконструкцията се превръ-
щат в жилищни квартали с включени в тях 
допълнителни функции. 

Само неголеми производствени обекти се 
реконструират в индивидуални домове. Това 
обикновено са единични структури, като мел-
ници, водни кули, складове или части от по-го-
ляма производствена сграда, като мансардни-
те пространства например. При последните 
обикновено се адаптират само интериорите, 
т.е. реконструкцията не касае екстериора. По 
този начин резултатът не влияе на околната 
застройка.

Има безброй примери за кули – водни, силоз-
ни, циментохранилища, превърнати в жилища: 
водната кула Tower Rental на арх. Том Диксън, 
водната кула на Zecc architecten в Холандия, во-
дната кула на Bham Design studio в Белгия и др.

Арх. Освалд Унгерс напълно съхранява 

в о д н а 
кула от 
1957 г., 

изградена от камък. Така се запазва и връзка-
та на природата с естествения материал на 
кулата. Развити са четири жилищни етажа, 
като кулминацията се явява помещение за ме-
дитация на последното ниво с визуална връзка 
към четирите посоки на света. Водна кула от 
ХIX в. е реконструирана в луксозна къща от ар-
хитектурно студио Grand design.

Реконструкцията и адаптацията на по-
големи по размер промишлени сгради включва 
освен жилищна и офисна или обществена зона, 
т.е. съчетават се няколко вида функции.

Бивша станция за тестване на хидротур-
бини в Милано от 1940 г. е реконструирана от 
архитектите Джованони за собствени нужди. 
Историческата фасада е запазена изцяло, по 
този начин сградата съхранява взаимодейст-
вието с околната застройка. Мястото за 
обитаване е на последния етаж, като поме-
щенията се разполагат около вътрешна тера-
са-двор. На първото ниво, което е с височина 
10 м, има зала за презантации и събития. Ог-
ромните прозорци подчертават обществения 
характер на партера.

Големи промишлени съоръжения се тран-
сформират в жилищни квартали. Един от най-
забележителните проекти за реконструкция и 
адаптация на промишлени съоръжения в домове 
са газометрите във Виена (фиг. 3). Построени 
са през 1896 – 1899 г., за да се използват като 
контейнери за снабдяването на града с коксов 
газ. Представляват четири резервоара с ви-
сочина 70 м и диаметър 60 м. През 1978 г. са 
обявени за защитени исторически паметници. 
След преминаването на града към природен газ 
газометрите излизат от експлоатация. Окон-
чателно спират през 1984 г.

След конкурс се преустройват в квартал, 
като всеки газометър е разделен на жилищна 
(в горната част), офисна (в средата) и тър-
говска част (най-долу). Условно наречени газо-
метър А, B, C, D са проектирани съответно от 
Жан Нувел, Кооп Химемблау, Манфред Ведорн, 
Вилхем Холцбауер.

Имат характер на селище и са нещо като 
град в града с въздействие върху цялостното 
му функциониране.

При газометрите във Виена основна част 
на всеки един корпус, е заета от социални жи-
лища. И други обществени функции присъст-
ват в проекта, но те не са определящи. Всеки 
цилиндър има свой вътрешен двор, който дава 
на жителите чувство на защита и изолира-
ност.

В жилищни комплекси, състоящи се от 
няколко здания, се конвертират неголеми фа-
брики. Гипсовата в Рига е реконструирана от 
бюрото на Зайги Гайле и е превърната в съвре-
менен квартал. Архитектурният ансамбъл се 
състои от пет конвертирани сгради с жили-
ща, които се групират около вътрешен двор. 
Използването на преимуществата на обекта, 

а именно близостта до реката, панорамата, 
съхранението на градската среда, наличието 
на вътрешен двор, превръщат проекта в по-
ложителен пример за запазване на промишлена 
структура и напълването й с жилищна функция.

В многофункционални комплекси, включ-
ващи и жилищна функция, се преустройват 
най-големите обекти. Ярък пример за това 
е Елбфилхармони (Elbphilharmonie) в Хамбург 
(фиг. 4). Проектът е на архитектите Herzog & 
De Meuron и е предвиден да бъде изцяло завър-
шен през 2016 г. Въпреки това сградата вече 
се е превърнала в символ на града, още повече 
че със своите 110 м височина е и акцент на 
иначе хоризонтално ориентирания Хамбург. 
Върху съществуващи складове от XIX в. се из-
дига нова структура, в която е разположена 
концертната зала на филхармонията, жилища, 
хотел, нощен клуб, аудиториуми и две концерт-
ни зали.

Изводи
Адаптацията на промишлени сгради в жи-

лища може да се реализира в различни по площ 
обекти. По-малките имат преимуществото 
да задоволяват нуждите на конкретния оби-
тател. Средните могат да образуват микро-
социуми в градската среда, а най-големите са 
сложни за реконструкция, но могат да удовлет-
ворят жилищните нужди в пълен обем.

Качеството на жилищните и количество-
то на допълващите функции зависи от възмож-
ностите на всеки конкретен пример.

Практиката показва, че има безкрайно 
много примери на конверсирани промишлени 
сгради в лофт жилища. Те варират от добре 
известни световни постижения в архитекту-
рата до малки проекти, познати само в своя 
район.

В България това понятие е все още ново и 
има само отделни примери. То се разглежда по-
скоро като бранд. Все още не се е сформирала 
културата и практиката за грамотна експло-
атация на индустриалното наследство.

Важно е да бъдат проучени стратегиите 
при адаптирането, както и да се изучи наличи-
ето на промишленото наследство, особено за 
страни като България, които не са се сблъск-
вали с проблемите на успешното възстано-
вяване. Необходимо е да се образова самото 
общество, не само професионалистите, за да 
може да се признае и зачита стойността на 
собственото наследство.
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Въведение

Развитието на об-
ществените простран-
ства, принадлежащи към 
съвременните бази за 
конен спорт в България, и 
изводите за тяхната ти-
пология са резултат от 
нарастващите нужди за 
планирано свободно вре-
ме и необходимост от ак-
тивна почивка на хората 
в модерния свят. Тези раз-
влекателни центрове се 
изграждат не само пора-
ди функционалните нуж-
ди, но и за задоволяване 
на дълбоката човешка по-
требност и исторически 
определената любов към 
животните. Изследва-
нето на връзката между 
човешката необходимост 
от контакт с природата, 
на митологичната връзка 
с коня и на съвременни-
те изисквания за функ-
ционален отдих води до 
създаване на устойчиви 
и типологични модели за 
строителството на нови 
конюшни и съпътстващи-
те ги сгради и съоръже-
ния. Структурните мо-
дели на конните спортни 
бази се анализират по 
отношение на рекре-
ационните възможности 
чрез отделните 
характерни или 
начални елемен-
ти.

Класификация 

По отношение 
на рекреацион-
н и т е  ф у н кци и 
базите за конен 
спорт се разде-
лят на два основ-
ни вида:

 I вид – конни 
бази без изграде-
на материална 
база,  съдържа-
ща функционал-
ни елементи за 
рекреация. Почив-
ката и спортува-
нето се осъществяват 
изцяло сред природата.

 II вид – конни бази 
с изградена материална 
база, съдържаща функ-
ционални елементи за 
рекреация.

При обекти с тази 
характеристика се на-
блюдава голямо разно-
образие на функционални 
рекреационни елементи 
(единици), обобщени как-
то следва по-долу в 3 мо-
дела:

 Модел 1 – възмож-
ност за хранене, спане, 
наблюдаване на спорту-
ващите, обслужване по-
сетителите на компле-
кса.

 Модел 2 – съдържа 
рекреационните елемен-
ти на модел 1, но се доба-
вят допълнителни спорт-

ни функционални единици 
– плувни басейни, СПА 
център и тенис кортове, 
което обогатява рекре-
ационните възможности 
на типа.

 Модел 3 – съдържа 
рекреационните възмож-
ности на първия вари-
ант, но има допълнение 
от различни атракционни 
функционални елементи – 
етнографски, екологични, 
отглеждане на други видо-
ве животни и атрактивни 
птици, които обогатяват 
материалната среда.

Функционални елементи за 

развитие на обществено 

рекреационните простран-

ства в архитектурата 

Видовете конни бази 
по отношение на нали-
чие/липса на изградени 
функционални елементи 
за рекреация са свърза-
ни с броя на боксовете в 
конюшнята. Открива се 
следната зависимост. 
При малък до среден брой 
коне, а именно 5, 10 до 
20 бр. ездитни животни, 
наблюдаваме липса на 
материална рекреацион-
на база на обектите. 
Почивката се осъщест-
вява чрез любителска 
езда в красиви природни 
местности. Наличие на 
материална рекреацион-

на база наблюдаваме 
при обектите с по-го-
лям брой коне/боксове, а 
именно 30 до 40 и повече 
от 40 бр.

Развитие на изследването 

– експеримент, проект за 

конна база в Съединение, 

обл. Пловдив, автор арх. 

Елена Динева

За  фу нкциониране 
на  съвременна  конна 
база, която оптимално 
и пълноценно задоволява 
рекреационните потреб-
ности на обществото, 
бих определила цялостен 
структурен модел на кон-
на база, който съдържа 
следните функционални 
елементи:

1. Конюшня с 30 до 40 
бокса за отглеждане на 

коне. Към нея да има по-
мещения за дневна дажба 
на фураж, помещения за 
персонал със санитарен 
възел, бокс за ветеринар, 

за пералня и сушилня, 
станок за къпане на коне 
и солариум, склад за ин-
вентар и за амуниция.

2.  Покрит манеж – 
поле с размери 26/60 м, 
което е подходящо за 
състезания по обездка 
и стипъл чейз, както и 
за тренировъчна рабо-
та. За последната е не-
обходимо поле минимум 
20/40 м. Препоръчва се 
малка трибуна или зона 
за публика.

3. Клубна зона за по-
сетители, която включва 
приемно фоайе с рецеп-
ция, съблекални с WC за 
посетители/състезате-
ли, клубна администра-
ция, клуб-бюфет с пряка 

видимост към полето, 
зона за спане, в която 
има хотелски стаи/сту-
диа за гости и студио за 
персонала.

4. Открити площи с 
пространствени елемен-
ти за рекреация на посе-
тителите.

5. Открити съоръже-
ния за състезателна и 
тренировъчна дейност с 
трибуни и/или други зони 
за наблюдение на спорт-
ния спектакъл.

6. Съоръжение за тре-
нировка на коне – „върте-
лежка”.

7. Спомагателна сто-
панска сграда,  която 
включва сеновал и склад 
за концентриран фураж 

и подготовка, машин-
но-тракторен парк с 
работилница и торище. 
Комбинирането на всич-
ки стопански функции в 
един сграден обем на-
малява площта на об-

служващите пътища и 
увеличава многократно 
устойчивостта на среда-
та. Това е в унисон с до-
брите възможности за по-
чивка, които се очакват.

Проект за конна база в гр. 

Съединение, обл. Пловдив, 

автор арх. Елена Динева

Сградите, обслужва-
щи ездовата конна база, 
са ситуирани в северо-
западната част на те-
рена. Местоположение-
то е подходящо поради 
доброто ослънчаване на 
конюшнята и също е съ-
образено с локалната 
роза на ветровете. От-
критите площни обекти 
– състезателни плацове, 
тренировъчни плацове и 
падоци за свободно от-
глеждане на коне, са раз-
положени в южната част 
на терена. Тази част 
е равнинна и оградена 

от съществуващи 
земнонасипни диги 
по североизточна-
та, югоизточната 
и  ю го з ападн ат а 
граница на място-
то. Дигите се за-
пазват,  като  се 
моделират в съот-
ветствие с проект-
ното решение. 

Изводи

Отделните ха-
рактерни (начални) 
елементи,  които 
съществуват в кон-

текста на цялото, създа-
ват характерна планова 
схема и характерен образ 
на конните бази. 

Ко м по з и ци о н н о т о 
отражение на техноло-
гичните функционални 
изисквания върху про-
ектното решение на ком-
плекса създава не само 
структурен, но и типо-
логичен модел на базите 
за конен спорт.
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Eмил Христов

Инж. Армянов, разка-

жете за вашата профе-

сионална кариера. И как 

се разви бизнесът ви през 

годи ните?

Завърших Техническия 
университет в София през 
1978 г. Тогава специалност-
та се наричаше „Промишлена 
топлотехника”. Веднага за-
почнах работа в „Испроект“. 
Това бе проектантската 
организация на Министер-
ството на съобщенията и 
имах удоволствието да про-
ектирам инсталации в пощи, 
телефонни централи и някол-
ко телевизионни кули. Първа-
та ми сериозна задача беше 
пристройка и надстройка на 
Централната пощенска па-
лата в София. 

През 1983 г. постъпих в 
„Нови енергийни източници“ 
с идеята да правя научна ка-
риера. Това мое желание се 
осъществи малко по-късно 
в комбинат „Полимерстрой“, 
където спечелих конкурс за 
научен сътрудник и с тече-
ние на времето станах ръ-
ководител на специализира-
ната секция на комбината. 
Особено интересни за мен, а 
и полезни за клиентите бяха 
изследванията и внедрените 
проекти на инсталации за 
поддържане на микроклима-
та в полимерни оранжерии. В 
течение на 3 години изгра-
диха стотици декари обекти 
с наши съоръжения, основно 
на база геотермална енер-
гия. Икономическите резул-
тати като количество и 
себестойност на продукция 
бяха изключително високи, 
заради което бяхме поканени 
и в Гърция на международен 
агротехнически панаир. 

Вероятно някои си спом-
нят, че заплатите на инже-
нерите и научните работни-
ци не бяха от най-добрите, и 
винаги ми се е налагало да 
търся възможности за до-
пълнителна дейност – в на-
учно-технически съюзи, Съ-
юза на архитектите и т.н. 

Когато през 1989 г. вле-
зе в сила Указ 56 и частният 
бизнес беше разрешен под 
една или друга форма, пред 
мен стоеше въпросът, дали 

да продължавам досегаш-
ната си работа, или да се 
пробвам с моя фирма. Реше-
нието ви е ясно. Считам, че 
не сгреших, защото натру-
паните теоретични позна-
ния ми помагат в развитие-
то на компанията. 

През този месец се 

навършват 25 години от 

създаването на фирма  

„ТАНГРА – АВ”. Какво успя-

хте да постигнете през 

този период?

Нашите първи 25 години 
са точно 9132 дни. Не очак-
вайте да разкажа чудеса. 
Всеки ден е бил изпитание 
за нас. Започнахме нашия 
бизнес като проектантско 
бюро. През 1991 г. наехме 
малък цех и инвестирах-
ме всичките си приходи 
от хонорари в машини, ин-
струменти и материали за 
производство. Разработи-
хме и внедрихме в редовно 
производство пилотното 
ни изделие – вентилационна 
растерна решетка. Назна-
чихме първите служители 
в производствения отдел и 
монтажници. Благодарение 
на опита си като проектан-
ти, конструктори и научни 
работници със съдружници-
те ми започнахме да създа-
ваме поредица от изделия и 
елементи за вграждане във 
вентилационни и климатич-
ни инсталации.

През 1994 г. „ТАНГРА – 
АВ” откри първия в България 
търговски център и шоурум 
за вентилационна, клима-
тична и отоплителна тех-
ника. Започнахме изграждане 
на дистрибуторска мрежа 
в страната. През същата 
година компанията стана 
упълномощен представител 
на Soler & Palau – Испания, за 
територията на България. 
Това е един от най-големи-
те производители на венти-
латори в света. Богатата 
им гама от индустриални 
и битови вентилатори ни 
позволи да създадем редица 
нови продукти и да станем 
един от най-големите произ-
водители на ОВК оборудване 
в страната още в средата 
на 90-те години. През 1995 г. 
реализирахме първия екс-

порт – рекуперативни топ-
лообменници за Гърция. 

Не сме забравили и труд-
ния период на хиперинфлация 
и икономически проблеми 
през 1996 – 1997 г. Мобили-
зирахме се, разработвахме 
нови продукти и така запа-
зихме всичките си служи-
тели.

През 2000 г. открихме 
първия собствен производ-
ствено-търговски център в 
София, на бул „Европа“ №174, 
а 5 години по-късно – и вто-
рата ни фабрика. Обзаве-
дохме и двете с прецизно, 
високопроизводително обо-
рудване. Създадохме собст-
вени търговски центрове 
във Варна и Бургас, както 
и мрежа от дистрибутори 
партньори в цялата страна. 
Продължаваме да разширява-
ме номенклатурата от пред-
лагани съоръжения, защото 
производствената дейност 
е структуроопределяща за 
компанията.

Няколко години участва-
хме на Международния тех-
нически панаир в Пловдив. 
Бяхме удостоени със златен 
медал за гама енергоспес-
тяващи съоръжения. През 
2008 г. и 2014 г. се пред-
ставихме на най-голямото 
изложение в Европа за вен-
тилационна и климатична 
техника в Милано. Това ни 
помогна да разширим меж-
дународните си контакти. 
В началото на тази година 
получихме наградата на Гер-
манско-българската търгов-
ска камара за разработени-
те от нас високоефективни 
енергоспестяващи съоръже-
ния.

В какви основни направ-

ления е насочена вашата 

фирма?

Както и по-рано спо-
менах, производствената 
дейност е структуроопре-
деляща за нашата компания. 
Предлагаме широка гама от 
продукти в областта на 
вентилация, климатизация 
и отопление. Имаме обосо-
бени звена за монтаж на 
въздушни, водни и фреонови 
системи. Проектантският 
и конструкторският екип са 
изградени от висококвалифи-

цирани инженери, ползващи 
най-съвременни компютърни 
системи. Всяко ново изделие 
преминава тестове през 
нашата топлотехническа 
лаборатория. През 2003 г. 
създадохме дъщерното 
предприятие BG steel, спе-
циализирано в листообра-
ботка на метали. 

С какво се гордеете?

С това, че заедно със 
съдружниците ми за 25 го-
дини изградихме име на до-
бра, почтена и иновативна 
компания. Безкрайно съм им 
благодарен и ми е много при-
ятно, че за двадесет и пети 
път празнуваме заедно. Мно-
жеството награди, получени 
от фирма „ТАНГРА – АВ“, ми 
дават основание да се гор-
дея с професионализма на 
екипа ни. 

Не на последно място 
радост за нас е, че децата 
ни започнаха работа от най-
ниското ниво в компанията 
и днес, след като завършиха 
висшето си образование, 
сами израстват в нея и спо-
магат за развитието й. 

Фирмата е с много бо-

гат опит в мерките за по-

вишаване на енергийната 

ефективност чрез систе-

мите за вентилация и кли-

матизация.

Ние, колкото и нескром-
но да звучи, сме първата 
българска компания, която 
заговори за енергийна ефек-
тивност във времето, ко-
гато това не бе популярно. 
Цените на природния газ, 
електричеството и нефта 
се покачват постоянно. 
Хората очакват сградите 
им да бъдат оборудвани с 
ефективни отоплителни, 
вентилационни и климатич-
ни системи. „ТАНГРА – АВ” е 

истинска зелена компания и 
системите ни щадят ресур-
сите на Земята. Започнахме 
с производството на реку-
перативни пластинчати 
топлообменници още през 
1992 г. С годините разши-
рихме производството и го 
развихме в енерговъзстано-
вяваща вентилация и клима-
тизация. От 2 години насам 
стартирахме и високоефек-
тивните енергоспестява-
щи вентилационни системи, 
оползотворяващи до 85% от 
енергията на изхвърляния 
въздух. По приблизителна 
оценка произведените от 
нас енерговъзстановяващи 
системи, ако функционират 
едновременно, биха обра-
ботвали повече от 20 млн. 
куб. м на час, спестявайки 
за това време равностой-
ността на 135 MW/h елек-
троенергия.

Кои са най-значимите 

обекти, осъществени с 

ваше участие? 

Трудно е да посоча един 
или няколко примера. Научили 
сме се да уважаваме всеки 
обект и клиент, който има-
ме. Наши инсталации и съо-
ръжения има в десетки хо-
тели, включително в няколко 
5-звездни. Административ-
ни и търговски сгради със 
стотици хиляди квадратни 
метра РЗП са с наши проду-
кти. Пътувайки из България, 
с удоволствие забелязвам 
монтирани изделията ни. 
Радвам се, когато правим 
производствени предпри-
ятия, в които български 
работници да произвеждат 
родни продукти. 

Сред най-големите пре-
дизвикателства в нашата 
история бих могъл да посоча 
реконструкцията на фил-
търни системи в АЕЦ „Козло-

дуй”. Те обработват няколко 
милиона кубични метра въз-
дух на час. Спецификата се 
състоеше в това, че се на-
лагаше да се съобразяваме 
с даденостите на налична-
та техника, едновременно 
с това да ги комбинираме 
с наши елементи и не на 
последно място – да бъдат 
приети от европейските 
сертифициращи органи. 

Многофункционалният 
комплекс „Арко Тауърс” е 
най-големият обект, който 
сме проектирали. Строеж-
ът му все още не е започнал, 
но това не променя факта, 
че нашата компания е из-
готвила проект за 300 000 
кв. м РЗП. При работата 
по него от голямо значение 
беше посещението при наши 
колеги в Дубай по време на 
строежа на „Бурж Халифа” 
(най-високата сграда на све-
та – 828 м). Там видяхме как 
реално се изпълняват инста-
лации в небостъргачи и спе-
цификата при изграждане. 

Хлебозаводът на фирма 
„Симид“ е един от обекти-
те, с които се гордеем. В 
момента изпълняваме ин-
сталациите на първия бъл-
гарски небостъргач – Capital 
Fort. Освен стандартните 
климатични и вентилацион-
ни инсталации там има и 
наши климатични камери с 
термопомпен модул, както 
и високоефективни енергос-
пестяващи вентилационни 
системи, позволяващи реку-
перация на енергия над 80%. 

Разкажете няколко 

думи за себе си в личен 

план.

Това е съдбата на една 
типична семейна компания. 
Моята съпруга ми е съдруж-
ник. Изпратих сина си да учи  
мениджмънт в Англия и сега 
се опитва да ме ръководи. 
А иначе, когато ми остане 
време, обичам да пътувам, 
да слушам музика, но за съ-
жаление рядко ме пускат в 
отпуска.

В каква посока планира-

те бъдещото развитие на 

компанията?

В началото основната 
ни цел беше да имаме рабо-
та. След това потърсихме 
развитие и започнахме да 
разширяваме продуктовата 
гама и дистрибуторската 
ни мрежа в България. Започ-
нахме продажби и във всич-
ки страни от Балканския 
полуостров. Към настоящия 
момент продаваме добре 
в 16 европейски държави. 
Нови продукти и партньори 
са основната цел в нашето 
развитие. Предстои ни още 
много работа...

На 17 август 2014 г. се навършиха 25 години от основаването на фирма „ТАНГРА - АВ” 

ООД. Компанията е специализирана в проектиране, конструиране, производство, мон-

таж и сервиз на вентилационна, климатична и отоплителна техника.

На 1 март 1989 г. влиза в сила Указ 56 и частният бизнес е легализиран. Инж. Юлий 

Армянов кани най-близките си приятели за съдружници и на 17 август 1989 г. с решение 

на Софийския градски съд фирма „ТАНГРА” е факт. Името е специално избрано, тъй като 

тя е наследник на компанията на бащата на инж. Армянов – „ТАНГРА – Лазар Армянов“, 

съществувала до 1944 г. 
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Невена Картулева

Университетът по ар-
хитектура, строителство 
и геодезия (УАСГ) откри-
ва нова магистърска про-
грама „Транспортно стро-
ителство” за учебната 
2014/2015 г. Това съобщи в 
интервю за вестник „Строи-
тел” проф. д-р инж. Стойо То-
доров – декан на Факултета 
по транспортно строител-
ство при УАСГ. Обучението 
е с продължителност 3 се-
местъра (два учебни и един 
дипломен) в задочна форма. 
Дисциплините са само спе-
циализиращи над 15. Първият 
випуск ще започне следване-
то си през есента. Срокът 
за кандидатстване е от 1 до 
12 септември, а за записване 
– от 17 до 19 с.м., като това 
ще става в канцеларията на 
Факултета по транспортно 
строителство от 10:00 до 
12:00 ч. Таксата за обучение 
е 1200 лв. на семестър. 

Приемът е по документи 
– класирането на кандидати-
те е по успех от дипломата 
за висше образование и е 
необходимо да имат обща 
оценка поне добър. Ръково-
дител на магистърската 
програма е проф. д-р инж. 
Николай Михайлов, който 
оглавява катедра „Пътища” 
в УАСГ. Координатор е проф. 
Румен Миланов от същата 
катедра.

Магистърската про-
грама е достъпна само за 
строителни инженери. Кан-
дидатите трябва да имат 
висше образование по спе-
циалности от професио-
нално направление 5.7 „Ар-
хитектура, строителство 
и геодезия”. Това са студен-
ти, завършили петгодишния 
магистърски курс на обуче-
ние по инженерните специ-
алности на УАСГ, завършили 
степените „бакалавър” по 
специалност „Транспортно 
строителство” и „магис-

тър” по специалностите 
„Строителство на сгради 
и съоръжения” и „Транспорт-
но строителство” във ВСУ 
„Л. Каравелов”, Варненския 
свободен университет 
„Черноризец Храбър” и ВТУ 
„Т. Каблешков”. В групата 
на допустимите кандидати 
влизат и дипломираните в 
чужбина със степен „ба-
калавър” или „магистър” по 
строително инженерство. 
Спектърът на тези, които 
могат да завършат програ-
мата, е ограничен, защото 
е необходимо да са учили ня-
колко вида механика и основ-
ни общоинженерни дисци-
плини – физика, теоретична 
механика – статика, кине-
матика и динамика, съпро-
мат, строителна статика 
1 и 2, еластика, трептения 
на телата  при земетръс, 
оразмеряване. Това се учи 
най-вече от строителните 
инженери.

Проф. Стойо Тодоров 
обясни, че магистратурата 
по транспортно строител-
ство е създадена в отго-
вор на нуждите на пазара 
на труда. Тя е възможност 
за строителните инжене-
ри, които вече работят по 
обекти на транспортното 
строителство, да повишат 
квалификацията си. Проф. 
Тодоров допълва, че има идея 
да бъде открита и друга про-
грама, достъпна не само за 
инженери. Тя ще бъде насоче-
на най-вече към управление-
то на процесите в транс-
портното строителство, а 
не толкова към самото кон-
струиране и проектиране. 

Досега във Факултета 
по транспортно строител-
ство имаше три магис-
търски програми. Едната 
е по пътно строителство, 
като интересът към нея 
е най-голям, втората е по 
железопътно строител-
ство и третата – по гео-
техническо инженерство, 

допълва проф. Тодоров. По 
една или друга причина те 
не работеха. По думите му с 
времето изискванията към 
специалистите в Агенция 
„Пътна инфраструктура” и 
в строителните фирми са 
се променили. Сега за тър-
говете е необходимо те да 
са завършили транспортно 
строителство и да прите-
жават по-обща квалифика-
ция. Така магистратурите 
във факултета остават две 
– стартиращата от тази 
година и тази по геотехни-
ческо инженерство.

„Идеята за магистрату-

УАСГ обяви допълни-
телен прием за студен-
ти държавна  поръчка 
за специалностите от 
професионално направле-
ние „Архитектура, стро-
ителство и геодезия” 
(без  специалностите 
„Архитектура” и „Геоде-
зия” – задочно обучение). 
Кандидатите, завърши-
ли средно образование 
след 2008 г. и до 2014 г., 
с успешно издържани дър-
жавни зрелостни изпити 
по български език и ли-
тература, математика 

или физика, се приемат 
без конкурс във всички 
инженерни специалности, 
съобщиха от универси-
тета. В балообразуване-
то участва най-високата 
оценка от горепосочени-
те държавни изпити. Кан-
дидатите за специалност 
„Урбанизъм” задължително 
полагат тест по мате-
матика. За завършилите 
средно образование преди 
2008 г. УАСГ организира 
конкурсен тест по мате-
матика, който ще се про-
веде на 13 септември. Той 

е задължителен за онези, 
които искат да изучават 
специалност „Урбанизъм”, 
без значение кога са за-
вършили средно образо-
вание.

В допълнителния при-
ем могат да участват и 
кандидати, успешно по-
ложили предварителните 
изпити по математика 
през април, но неподали 
документи за класиране в 
редовната кампания, как-
то и студенти от УАСГ за 
възстановяване на сту-
дентски права.

рата дойде през септември, 
в края на миналата година 
започнаха консултациите 
за нея, катедра „Пътища” 
пое координацията, беше 
излъчена работна група от 
факултетния съвет на ФТС, 
обсъдихме дисциплините и 
минималните изисквания и 
в момента тече изработва-
нето на учебните програми, 
като планът вече е при-
ет от Академичния съвет. 
Стремим се да привличаме 
хора, които са практици. На-
сочили сме се към специали-
сти, които са се сблъсквали 
с работата в реална среда, и 
трябва да можем да отгово-
рим на всякакви техни въпро-
си както за участие в тър-
гове, така и за европейски 
изисквания (оразмеряване по 
Еврокод)”, разказва деканът 
на Факултета по транс-
портно строителство. Той 
уточнява, че изучаваните 
дисциплини ще бъдат свърза-
ни с проектиране на пътища, 
на жп линии, на транспортни 
съоръжения, като мостове, 
тунели, летища, интермо-
дални терминали. Ще има и 
дисциплини, касаещи безо-
пасността на движението 
и съставянето на комуника-
ционно-транспортни схеми 
на градовете.

Обучението е задочно, в три семестъра. 
Програмата е насочена към работещите 
строителни инженери 

Проф. д-р инж. Стойо Тодоров е за-

вършил УАСГ, специалност „Транспортно 

строителство”. Доктор е по проекти-

ране, строителство и поддържане на же-

лезни пътища и съоръжения. Ръководил е 

проекти в областта на железопътното 

строителство. Участвал е в проект по 

програмата ИСПА за електрификация 

и реконструкция на жп линията Плов-

див – Свиленград, отсечката Крумово 

– Първомай, в проекта по секторна про-

грама „Транспорт” на ЕС по лот 4 на АМ 

„Струма” за изместване на жп линията 

в участъка Генерал Тодоров – Кулата 

и отсечката Първомай – Свиленград. 

Председател е на Техническия комитет 

70 „Железопътен транспорт” към Бъл-

гарския институт за стандартизация 

(БИС). От 2008 г. е декан на Факултета по 

транспортно строителство в УАСГ, а от 

2012 г. – ръководител на катедра „Желез-

ници”. Води лекции по дисциплините „Про-

ектиране и строителство на жп линии”, 

„Железопътно строителство”, „Специ-

ални железници”, „Пътища и железници” 

и „Обществен пътнически транспорт”.

Снимки Денис Бучел
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Природният парк Витоша все пак е планина, с която трябва да се съобразяваме

Георги Сотиров

Необичайно е да мислиш 
за зимата, когато София се 
задъхва от августовските 
жеги, а малцината остана-
ли в мегаполиса гледат да 
се потопят в басейните или 
да включат климатиците. 

В един такъв ден ние 
„преминахме” на студена 
вълна в мига, когато покрай 
нас на шосето за Златните 
мостове прелетя една със-
тезателка по ски бягане. 
Тя беше със съответното 
оборудване за каране на 
асфалт, но беше и доста-
тъчно изморена, за да не 
обърне внимание на обекти-
ва на нашия фотоапарат… 
Искрено се надяваме в след-
ващия сезон тя да попадне 
във фокуса на журналисти-
те като новия български 
ски шампион. 

Обърнахме обаче специ-
ално внимание на  една ин-
тересна сграда в подстъ-
пите към Копитото, която 
за пореден път доказва 
големите възможности на 
родните строители за ра-
бота на трудни терени. 
„Берлин парк Витоша” е ис-
тинска визитна картичка 
на фирмата „Дюлгер строй” 
ООД, която е главен изпъл-
нител на обекта. За нейния 
управител Севдалин Дюлге-
ров  нашият  вестник писа 
наскоро. „Денивелацията на 
терена тук е голяма и това 
определи целия подход за 
работа, който беше много 
специфичен. Трябваше да се 
направят солидни укрепле-
ния. Ние изградихме пилоти, 
както и дълбоки шлицови 
стени…”, разказва Дюлге-
ров.

Сериозна строителна 
епопея е вписана в аналите 
на близкото ни минало  при 
изграждането през  1962 г. 
на първия кабинков лифт в 
България. Той е произведен 
от австрийската фирма 
„Братя Гирак”. Началната му 
станция е в кв.  „Княжево“ на 
744 м н.в., а крайната - на 
Копитото - на 1348 м н.в.

Дължината на линията 
е 1900 м, а капацитетът е 
600 души на час.

През 1992 г. след теж-
ка авария лифтът спира да 
работи. Агонията продъл-
жава вече 22 години и няма 
никаква надежда това съо-
ръжение да бъде рестарти-
рано…

Добре е да се знае, че 
Витоша е първият нацио-
нален парк в България и на 
Балканския полуостров. Той 
е обявен за такъв поради 
желанието на местните 
жители от Бояна и Драгале-
вци да предотвратят опи-
тите в началото на 30-те 
години на ХХ в. за превръща-
не на планината в „сборища 
и панаири, да стане частна 
мушия, да бъде разграбена 
и обез образена”, „да я из-
ползват, като я дадат на 
концесия” за построяване на 
„зъбчата железница” (БТС, 
1932). Това - за железница, 
да ме извинят някогашните 
селяни, обитаващи подножи-

ето на планината, не е било 
никак лоша идея...

Вижте унгарската сто-
лица... Зъбчатата железни-
ца в Будапеща отдавна е в 
списъка на туристическите 
атракции, която си струва 
да се пробва. Връщането 
от там също е любопитно. 
То може да стане с 12-кило-
метровата 760-мм тесно-
линейка - детска железница, 
в която всичко се управлява, 
в това число и влаковете, 
от 10 - 13-годишни малчу-
гани под наблюдението на 
възрастни професионали-
сти. Да припомним и че 
от създаването на първия 
национален парк в света  
Йелоустоун през 1872 г. 
до сега са обявени над 

100 000 защитени зони от 
сухоземната територия и 
морската акватория, кои-
то заемат около 12,5 % от 
повърхността на Земята 
(Chape, S. Spalding, 2008). 
У нас организираният тури-
зъм на Витоша води начало-
то си от 27 август 1895 г., 
когато Алеко Константинов 
провежда изкачване на най-
високата й кота - Черни 
връх. 

През последните де-
сетилетия в резултат 
на демографския растеж, 
смяната на характера за 
използване на ресурсите и 
глобализационните процеси 
все повече нарас тва необ-
ходимостта от човешка 
намеса за съхраняването 
на природата. Това е все-
обща грижа, но развитието 
и облагородяването на при-
родните паркове е съвсем 
друга работа, отново за 
професионалисти. 

Алейната мрежа на Ви-
тоша за радост и удоволст-
вие на туристите е над 
300 км и основно е изграде-
на още през 30-те години на 
миналия век. В момента се  
обновяват близо 20 км от 
тях, видя нашият екип. 

Ремонтират се настил-
ки и бордюри, поставят се 
дървени скари и мостчета, 
обновяват се канавките. 
Предвижда се монтиране-
то на обяснителни инфор-
мационни табла. Направи 
ни впечатление едно от 
тях, което е поставено, за 
да предупреждава пътува-
щите с автомобилите през 
ски сезона, че със зимна 

Витоша шега не бива. Раз-
бира се, информацията е 
задължителна. Обаче само 
тя едва ли е достатъчна, 
за да ни намери по-достой-
но място в класацията на 
страните с предпочитани 
зимни дестинации. И ето 
малко статистика...

В Австрия броят на 
зимните курорти е 260 и 
те разполагат с над 3300 
лифта и 22 500 км писти. 
Франция има 360 бази с 
над 4200 лифта и 30 000 км 
писти. Швейцария - 240 ку-
рорта и 11 млн. туристи 
през сезона. В последните 
години се наблюдава изклю-
чително бурно развитие 
на зимния и ски туризъм в 
Турция. Румъния посреща 

годишно 1,2 млн. любители 
на белите писти. Сърбия 
разполага с 27 курорта. 
Словения - 44 зимни ски цен-
търа и Кранска гора. Сара-
ево - столицата на Босна 
и Херцеговина, бе домакин 
на Зимната олимпиада през 
1984 г. В момента боснен-
ците реновират всички 
съоръжения, останали от 
играта, и изграждат нови…

По данни посещаемост-
та на крайстоличната пла-
нина достига до 2 500 000 
души годишно, което се дъл-
жи основно на пешеходния 
и познавателния туризъм, 
т.е. за сметка на пенсионе-
рите, с които се срещахме 
и разминавахме по алеите 
на природния парк. Добре 

все пак, че още от Алеково 
време е останал навикът 
хората да се поздравяват... 

Природният парк и сега 
предлага възможности за 
приключенско, планинско 
и шосейно колоездене, за 
преходи с кон, програми за 
оцеляване, катерене, вклю-
чително преходи със ски с 
панти, със снегоходки, дел-
та- и парапланеризъм, алпи-
низъм, спелеотуризъм и др. 

По проектите за об-
лагородяване на парка се 
работи съвместно с Ми-
нистерството на земедели-
ето и храните, в частност 
с Агенцията по горите. 
Целта е Витоша да бъде 
достъпна за повече граж-
дани, срещу което обаче 
негодуват природозащит-
ни организации. Еколозите 

не искат да се пускат лиф-
товете, което затруднява 
хората да стигат до плани-
ната. „Според тях туристи-
те могат само да увредят 
природата”, коментират от 
земеделското ведомство. 

Спираме за малка почив-
ка в местността Дендра-
риума, където е изградена 
първата в страната  „Пъ-
тека за на пълно незрящи 
хора” по модел на подоб-
ни трасета във Франция 
и Германия. Разочаровани 
сме. Иначе прекрасният за-
мисъл да се извеждат слепи 
хора в планината и те чрез 
табелите с Брайловото 
писмо, които вече са изпо-
чупени, да се запознават с 
растителните видове на 
Витоша, се компрометира 
от поддръжката на тези 

специални места.  
Красива визия   има 

детският екостационар. 
Зад това наименование се 
„крие” идеята за опазване-
то на традиционни българ-
ски строителни техники. И 
понеже става дума за тема-
тиката на нашия вестник, 
ние внимателно гледаме и 
разпитваме хората наоко-
ло. Сградата е проектира-
на да съчетава функциите 
на информационен, образо-
вателен и изложбен център 
като част от плана за обо-
собяване на  комплекс дет-
ски екологичен стационар в 
областта на дендрариума. 
Ефектната постройка пре-
доставя закрити експози-
ционни площи за провеждане 
на учебни беседи по отно-
шение на биологичното раз-
нообразие в природния парк, 
за етнографската специ-
фичност на региона и др.

В съчетание с Музея на 
мечката, музеите на вод-
ното конче и на совите в 
местността Игликина по-
ляна детският екоцентър 
предоставя отлични въз-
можности за провеждане на 
зелено училище.

Проектът за възраж-
дане и запазване на тради-
ционните строителни тех-
ники и умения, използвани в 
България, е осъществен с 
европейски пари. В неделния 
ден не видяхме деца, но пък 
сега е сезонът на летните 
отпуски и малчуганите явно 
отмарят с родителите си 
на морето.

Не мога да подмина ра-
йона на местността Бя-
лата вода, без да се върна 
назад в годините… Иначе 

обичайният туристически 
маршрут до тук започва от 
последната спирка на трам-
вай №5 в „Княжево“ през го-
рата нагоре по алеята, къ-
дето ще видите и вековни 
дървета - останки от няко-
гашната княжевска дъбова 
гора…

Та в едни далечни години 
покрай Бялата вода преми-
наваше трасето на учени-
ческото ски спускане от 
Черни връх до „Княжево”. И 
всяка седмица ние, десети-
на момчета от тогавашна-
та 34-та образцова гимна-
зия на републиката (такъв 
беше надписът на фасада-
та) - училището под коня на 
Цар Освободител на ъгъла 
на „Шишман” и „Аксаков”, 
мерехме силите си в това 
състезание. 

Ботаническата градина за незрящи

Ремонтите по алеите продължават

Срещу автонарушителите

Снимки авторът
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„Човекът е напълно 
човек само когато играе.“ 
Мисълта принадлежи на 
великия поет, историк и 
драматург Фридрих Ши-
лер, а от 2005 г. e и на 
фасадата на Националния 
стадион „Васил Левски“. 
Изкована с метални букви 
на български и на немски, 
фразата стои на снагата 
на най-известното спорт-
но съоръжение у нас като 
част от проекта „Поезия 
на стената“ на Представи-
телството на ЕК. Стади-
онът и цитатът наистина 

си отиват, сякаш са расли 
заедно. Просто защото 
думите на Шилер от края 
на XVIII в., казани в конте-
кста на театъра, осмис-
лят спорта и си тежат на 
мястото.

Защото точно тук, 
върху територията на 
сметището на края на 
града, през 1924 г. Софий-
ската община дава терен 
за строеж на стадион, кой-
то ще се окаже крайъгъл-
ният камък за раждането 
на една легенда. Проектът 
и изпълнението са дело на 
арх. Зафир Абрашев. 

Съвсем  наблизо,  в 
местността Пустинята, 
в сърцето на днешната 
Борисова градина, година 
по-късно общината отпус-
ка пространство за вечни 
времена на АС-23 (бъдещия 
ЦСКА) също за стадион. 
Там през 1965-а е изгра-
ден съвременният дом на 
клуба, който първо носи 
името „Народна армия“, а 
впоследствие – „Българска 
армия“.

Но да се върнем на бре-
га на Перловската река – 
точно срещу Княжеската 
градина, където кипи до-
броволният труд за игри-
ще „Левски“. Арх. Абрашев 
го сътворява с твърд сгу-
риен терен, лекоатлети-
ческа писта и трибуни за 
около 10 000 зрители. На 
него се провеждат пове-
чето от футболните ма-
чове на столичното и на 
държавното първенство и 
почти всички шампионати 
по лека атлетика. До раз-
рушаването му в края на 
40-те години стадионът е 
един от най-използваните 
в столицата. 

Така през 1949 г. се взе-
ма решение за строеж на 
нов стадион, а през 1953 г. 
творението на арх. Теньо 
Дундаков – „Васил Левски“, 
вече е факт. По размери 
и инфраструктура съоръ-
жението е пригодено пре-
димно за футболни мачове 
и има капацитет от 75 – 
80 хил. места. До 1963 г., 
когато се появява стадион 
„Георги Аспарухов“, тук иг-
рае „Левски“. 

Първата реконструкция 
на „Васил Левски“ идва през 
1966 г., когато секторите 
Б и Г са издигнати на ни-
вото на централните три-
буни. Електронно табло за-

меня ръчното изписване на 
информацията. Построени 
са и 4-те носещи кули за 
осветлението. Поставена 
е първата тартанова пис-
та в страната. 

Фактическото прераж-
дане на стадиона обаче е 
половин век без една година 
след рождения му ден – през 
2002 г. Коментирането на 
ремонта започва през 1998 
г., за да може да отговаря 
на изискванията на УЕФА 
и ФИФА. Година по-рано се 
говори само за подмяна на 
седалките и текущи подо-
брения, никой не предвижда 
пълна промяна. 

Основните проблеми 
на „Васил Левски“ са два 
и са буквално циментови. 
Първо, цялата замазка не 
задържа вода и навсякъде 
тече. И второ – простран-
ството между входовете 
е запълнено с пръст, а не 
с цимент. От годините се 
получава слягане и се появя-
ват пукнатини. Налага се 
и укрепване на колоните, 
запълване на междупочве-
ните пространства, нов 
дренаж, модерно електрон-
но табло, камери за видео 

наблюдение, пресцентър, 
седалки с облегалки и т.н. 

По това време стадион 
„Васил Левски” вече е вне-
сен като непарична вноска 
в капитала на „Национална 
спортна база” ЕАД. Лип-
сата на средства забавя 
строителството. Изготвя 
се нова генерална сметка. 
Пак се проектира. Отново 
се установяват недоста-
тъци. Стига се дотам, 
че извършващите строи-
телен надзор и инвести-
торски контрол органи от 
УАСГ се оттеглят. В края 
на май 2000 г. обектът е 
затворен, ремонтните ра-
боти по стадиона спират 
и дейността се замразява. 

След няколко провала на 
различни изпълнители през 
юли 2001 г. реконструкция-
та е поверена на „Главбол-
гарстрой“. Фирмата поема 
ангажимента да направи 
сграда с административен 
сектор, многофункционал-
ни спортни зали, общест-
вено-обслужващ сектор, 
ресторанти, кафе-сладкар-
ници, музей на спортната 
слава, медицински център 
с пълна окомплектовка за 

рехабилитация, складови, 
сервизни инсталационни 
помещения, зала за прес-
конференции, съблекални и 
съдийска стая, барчета… 
Освен това трябва да се 
изградят нови трибунни 
конструкции, футболен 
терен с дренажна, ото-
плителна, поливна и озву-
чителна система, огради, 
бариери и други преграж-
дания, обезпечаващи безо-
пасността на зрителите, 
информационно табло, съ-
оръжения и системи за си-
гурност и контрол. Налага 
се още цялостно сеизмич-
но укрепване, хидроизола-
ции на чашата и козирка-
та на стадиона, частична 
смяна на ВиК и електриче-
ските инсталации, ремонт 
на залите и всички поме-
щения в подтрибунното 
пространство, както и 
смяна на дограмата.

Проектанти са арх. 
Румен Първанов, Мира По-
пова, Ивайло Недялков и 
Искрен Галев, а строител-
ният надзор е осъществен 
от „Линк Контрол“. „Глав-
болгарстрой“ се вмества 
във всички срокове и на 15 
и 16 септември 2002 г. в 
София пристигат предста-
вителите на УЕФА Клаудио 
Негрони и Енрико Уокър, за 
да видят на място състоя-
нието на „Васил Левски”. 
Вещи в занаята, експерти-
те са изключително довол-
ни от работата и няма и 
месец по-късно – на 12 ок-
томври 2002 г., след почти 
5-годишен епос 43-хиляд-
ният национален стадион 
е официално отворен за ев-
ропейската квалификация с 

Хърватия, спечелена тър-
жествено от нашите с 2:0. 

Фанфари има и по друг 
повод – „Васил Левски“ по-
лучава лелеяния лиценз от 
УЕФА, като е категори-
зиран с 4 звезди. Съоръ-
жението е разделено на 
традиционните 4 сектора, 
в които се влиза през 26 
входа (има 2 транспорт-
ни и 1 централен). 4000 са 
покритите седящи места 
и 1500 във ВИП ложата. 
Камерите за сигурност са 
91, като с част от охрани-
телната техника може да 
се види номерът на седал-
ка или набираният номер по 
мобилен телефон. Всички 
входове са с пропускател-
на система с броячи, които 
предоставят извадка за 
зрителите във всеки един 
момент. Нито едно друго 
съоръжение в България не 
притежава техника с по-
добни характеристики. Оз-
вучителната система е JBL 
и също е без аналог у нас. 
Местата за журналисти са 
80 с всички възможности за 
комуникация и извеждане на 
звук и картина към подвиж-
на тв станция на паркинга 
на стадиона. Тоалетните 
са 270. 

12 години по-късно оба-
че вече трябва нов ремонт 
на стадиона, който да 
включва подмяна на трев-
ната настилка, монтаж 
на инфрачервени камери 
и увеличаване броя на ре-
зервните скамейки от 16 
на 18. Работата още не е 
започнала, а и през 2015-а 
ще дойдат и поредните 
изисквания на УЕФА за ли-
ценз. Така например трябва 
да има по една тоалетна 
на всеки 200 зрители. ВИП 
местата също са регла-
ментирани – 500, от които 
100 за гостуващия отбор.

Затова все по-реална 
изглежда възможността 
„Васил Левски“ да бъде пен-
сиониран като национален 
стадион и да бъде постро-
ен чисто нов. Официалните 
мотиви за необходимост-
та от ново съоръжение са 
2 – изискванията на УЕФА 
от 2012 г. международни-
те мачове да се играят на 
стадиони с 80% покритие 
на трибуните (на „Васил 
Левски“ са едва 10%) и 
това, че по време на фут-
болния сезон почти всяка 
седмица центърът на 2-ми-
лионния софийски мегапо-
лис е затворен за около 10 
часа, защото има мач. 

Цената на бъдещия 
стадион ще е 40 – 45 млн. 
евро. А докато той стане, 
легендата „Васил Левски“ е 
тук. Както би казал Шилер: 
„Стадионът е стадион, ко-
гато е в игра.“Една от първите снимки на съоръжението

Легендарният „Васил Левски“ е два пъти основно ремонтиран 

Снимки в. „Строител“
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Елица Илчева

„Аз си върша нещо.“ Да, 
това звучи като изречено 
от малко дете, улисано 
в игра. Но е заглавие на 
излязлата наскоро книга 
на един от водещите ме-
белни дизайнери в Европа 
– Ян Армгард. Наричат го 
не просто проектант, а и 
философ, защото е въоду-
шевен от професията си, 
а заявява, че не се стре-
ми към съвършенство и е 
убеден, че то не същест-
вува. С книгата роденият 
през 1947 г. в германския 
град Целе саксонец прави 
ретроспекция на живота 
си и обобщава веруюто си 
– всички уникати e необ-
ходимо да са използваеми 
и вечни. А за истинския 
творец не е достатъчно 
да проектира нестан-
дартни продукти. 

„Като дизайнер смя-
там, че трябва да съз-
давам мебели с добро 
качество както по отно-
шение на формата, така и 
на използваните матери-
али. Един луксозен и скъ-
поструващ диван не бива 
бързо да излиза от мода. 
Напротив – неговият соб-
ственик е нужно да има 
самочувствието, че при-
тежава нещо ценност-
но и след дългогодишна 
употреба. Бих се изразил 
по-драстично: смятам, че 
не е морално една мебел 
да бъде изхвърлена годи-
на-две след закупуването 
си, защото се е повреди-
ла или излязла от мода”, 
пише творецът.

Креслото е моят свят 

вкъщи

В днешното динамич-
но и забързано ежедневие 
жилищната среда се явя-
ва като контрапункт на 
външния стрес. А в нея 
сякаш най-важни са сто-
ловете. Те са онези прос-
транства, в които можем 
да бъдем сами със себе си 
и с никой друг. Много са фо-
тьойлите на Армгард, кои-
то предлагат комфорт, но 
Soala, сътворен за светов-
ноизвестната холандска 
фирма Leolux, е истинско 
гнездо на уюта. Високата 
облегалка сякаш ни изолира 
от напрежението на обкръ-
жаващата среда дори кога-
то й се съпротивляваме. 

Смелостта на творе-
ца да използва органични 
форми е ценена в Leolux. 
Неслучайно символът на 
марката също е творе-
ние на Армгард – това е 
креслото Papageno, което 
до съвършенство е в съз-
вучие с една от сентен-
циите на топ дизайнера, 
а именно че употребата 
на мебелите трябва да 
доставя удоволствие. Те 
не трябва да обслужват 
тривиални и предвари-
телно зададени мисловни 
категории, а да провоки-
рат сетивата, индивиду-
алността и интелигент-

ността на потребители с 
възможности.

За своя конзолен стол 
Jingle, който дизайнерът 
проектира за друга фир-
ма – Koinor, получава на-
града за иновации за 2013 
г. Творбата е с особено 
елегантна форма и един 
наистина иновативен ди-
зайн, осигуряващ преди 
всичко комфорт на тяло-
то. Металната конструк-
ция е направена така, че 
две дълги извити криви 
са свързани само в една 

точка с обвивката на се-
далката.

И моделът Colibri на 
Ян Армгард се отлича-
ва с изненадваща форма 

и функция. Облегалката 
може да се настройва 
на три нива, което води 
и до промяна на форма-
та. Вградената масичка 
пък може да се използва и 
като подлакътник, опора 
за краката, а ако се до-
бави възглавница – и за 
главата.

Базата, върху която 
творецът изгражда ком-
форта, е формата на чо-
вешкото тяло и различ-
ните положения, които 
то заема. „Активното” 

седене изисква по-голяма 
височина на седалната 
площ, по-малък наклон на 
гърба и по-високи подла-
кътници, а изправянето 
от такава мебел е лесно. 

Екологията е функция, 

естетика и морал в една 

мебел

Част от световната 
си известност дизай-
нерът дължи в голяма 
степен и на експеримен-
талната си работа в об-
ластта на екологичните 
мебели. Те са произве-
дени от нетрадиционни 
суровини, получени чрез 
рециклиране на хартие-
ни отпадъци, от върбови 
пръчки и също са годни за 
рециклиране. В тях Арм-
гард вярва, че е успял да 
обедини в едно функци-
ята, естетиката и мо-
рала. Резултатът е впе-
чатляващ – атрактивни 
продукти със силен есте-

тически и емоционален 
заряд, които удовлетво-
ряват и най-висшите мо-
рални ценности на наше-
то съвремие.

Да, тъкмо човекът, 
спечелил значителен брой 
награди за иновации, дър-
жи на това мебелите в 
дома ни да са най-вече 
издръжливи, практични 
и с дълъг живот. И обяс-
нението е просто – Ян 
Армгард обича хората и 
твори за тях. Той експери-
ментира с нетрадиционни 
материали и технологии, 
но мрази да калкулира кол-
ко би струвало. Затова, 
макар и да скромничи, че 
работата му е просто 

„вършене на нещо“, той 
ще остане в историята 
като практик с богат 
професионален опит и 
обществено ангажиран 
експериментатор, който 
приема твърде сериозно 
екологичните предизвика-
телства на съвремието 
много преди светът да 
започне да употребява ду-
мата „екология”. Ще се за-
помни, разбира се, и като 
естет, творящ предмети 
на материалната култура 
с непреходна художестве-
на стойност. 

Заедно в култа към есте-

тиката и комфорта

Армгард и Leolux са 
две имена, които чес-
то излизат заедно или 
едно до друго. Фирмата 
и творецът, свързани 
неизменно от култа към 
естетиката и комфор-
та. Leolux е създадена в 
далечната 1932 г. в хо-
ландския град Венло като 
N. V. Zuid Nederlandsche 
Clubmeublefabrick, която 
се специализира в произ-
водството на тапицирани 
мебели. През 60-те години 
занаятчийските тради-
ции отстъпват място на 
модерните индустриални 
методи за производство 
и фирмата привлича топ 
дизайнери от междуна-
родна величина, които 
да създават фотьойли с 
индивидуален стил. Ръко-
водството непрекъснато 
инвестира в творческия и 
производствения персонал 
и една от най-успешните й 
инвестиции е дизайнерът 
от Саксония.

Или как култът към комфорт ражда мебели за вечността 

Когато е отишъл да се учи за дърводелец ме-

белист, Армгард едва ли е сънувал славата, която 

го застига бързо и съпровожда до днес. Работата 

обаче го увлича и подтиква да следва вътрешна 

архитектура. После се захваща с мебелен дизайн и 

през 1970 г. основава първото си дизайнерско сту-

дио Beedesign. По-късно създава „Разглобяемите 

мебели на Армгард” и започва да сътрудничи на 

Leolux. Има богата фотографска практика в об-

ластта на архитектурата, ландшафта и мебелния 

дизайн. Четири години от живота си отдава на 

производството на мебели от хартия.

Преподава в държавното специализирано учи-

лище в Лихтенфелд по експериментално формо-

изграждане с растителни суровини. От 1998 г. 

е гост-професор по дизайн в Специализираното 

висше училище в Аахен. Има 13 отличия на „Ди-

зайн център“ – Щутгарт, и още дузина световни 

награди.

Модел Prodotti

Модел Colbri

Модел Jolly

Модел 

Leolux Volare
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ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Възложител: Община Главиница
Описание: Обект на настоящата обществена 

поръчка е „Строителство” по смисъла на чл. 3, ал. 1, 
т. 3 от ЗОП с наименование „Закриване и рекултива-
ция на съществуващо депо за твърди битови отпадъ-
ци на община Главиница в поземлен имот №15031.28.63 
в землището на гр. Главиница”. Изпълнението на по-
ръчката включва изпълнение на следните основни 
видове строителни и монтажни работи: направа на 
изкопи; подравняване на изкопите; направа на диги; 
доставка и полагане на HDPE DN300 тръби и фасонни 

части; доставка, полагане и уплътняване на трошен 
камък; доставка и полагане на подложен бетон В10; 
почистване и депониране на ТБО; доставка и монтаж 
бетонови тръби Ф 1000; доставка на глина, глинес-
ти почви и хумус; разриване и пробутване на хумус-
ни почви. Конкретните параметри, видове и обем на 
строителните работи, предмет на настоящата об-
ществена поръчка, са подробно и детайлно описани в 
технически спецификации и одобрен инвестиционен 
проект и количествена сметка, неразделна част от 
документацията за участие.

Възложител: Община Елхово
Описание: Основни ремонти и изграждане по обосо-

бени позиции: №1 „ОР 4-класен път JAM 2025 Славейково 

– Лалково”; №2 „ОР ул. „Ж. Петков ос.т. 241 до ос.т. 322 
– асфалтови кърпежи в града и асфалтови кърпежи в се-
лата”; №3 „Изграждане на паркинг на пл. „Христо Ботев”.

Възложител: Община град Добрич
Описание: „Хидроизолация на покриви, възста-

новяване на борд в ЦДГ №№17, 18, 20, 24, 25, 27, 29, 
32, 33 и ДЯ №№1, 2, 3 и покрив на ЦНСТ жк „Друж-
ба”. Предвидените строително-ремонтни дейности 

включват: демонтаж на покривна хидроизолация на 
битумна основа със сваляне; полагане на битумен 
грунд; хидроизолация по покрив от един пласт усилен 
воалит с посипка; натоварване на транспорт (ръчно) 
и извозване на строителни отпадъци на депо на 10 км.

Възложител: „АЕЦ Козлодуй” ЕАД
Описание: Захранване на секции 6 кV– 5(6) BV, 5(6) 

BW, 5(6) BX от МДГ-6 кV при режим BLACKOUT. За из-
пълнение на Програмата за изпълнение на препоръките 
от проведените стрес тестове на ядрените съоръже-
ния в „АЕЦ Козлодуй” ЕАД“ – ДОД.АД.ПМ.996/*, е необ-
ходимо да се проектират, технически обосноват, дос-
тавят и монтират електрически съоръжения и връзки 
за захранване на секции 6 kV – 5(6) BV, 5(6) BW, 5(6) BX 
от МДГ-6 kV при режим BLACKOUT и неработоспособни 
ДГ-5(6) GV, 5(6) GW, 5(6) GX, 5(6) GZ, като се изтеглят 

нови 6 kV кабели (способни да издържат пълния товар 
на СБ от 3 MW) от секциите до кота нула и подвържат 
към табла (5,6 BV00R, 5,6 BW00R, 5,6 BX00R), монтира-
ни отвън на северната и на южната стена на V и VI ЕБ. 
В таблата трябва да се монтират изолатори и шини 
за бързо и лесно присъединяване на захранващия кабел 
от МДГ-6 kV. Проектиране и изработване на устрой-
ство за бързо и лесно навиване и развиване на кабела 
за захранване на таблата (5,6 BV00R, 5,6 BW00R, 5,6 
BX00R) от МДГ GZ100-6 kV. Устройството трябва да 
се монтира на платформата на МДГ GZ100-6 kV.

 Наименование: „Закриване и рекултивация на съществуващо депо за твърди 
битови отпадъци на община Главиница в поземлен имот №15031.28.63 в землището 
на гр. Главиница”

Наименование: „Основни ремонти и изграждане по обособени позиции: №1 
„ОР 4-класен път JAM 2025 Славейково – Лалково”; №2 „ОР ул. „Ж. Петков” ос.т. 
241 до ос.т. 322 – асфалтови кърпежи в града и асфалтови кърпежи в селата”; №3 
„Изграждане на паркинг на пл. „Христо Ботев”

 Наименование:„Хидроизолация на покриви, възстановяване на борд в ЦДГ 
№№17, 18, 20, 24, 25, 27, 29, 32, 33 и ДЯ №№1, 2, 3 и покрив на ЦНСТ, жк „Дружба”

 Наименование: „Захранване на секции 6 кV – 5(6) BV, 5(6) BW, 5(6) 
BX от МДГ-6 кV при режим BLACKOUT”

Oсн. предмет: 45000000 – Строителни и монтаж-
ни работи 
Прогнозна стойност: 393 834 лв.
Краен срок за изпълнение: Продължителност в 
месеци – 7
Срок за получаване на документация за участие: 

25.09.2014 г. Час: 09:00 
Срок за получаване на оферти или заявления за 

участие: 25.09.2014 г. Час: 09:00

Отваряне на офертите: Община Главиница, ул. 
„Витоша“ №44, ет. II, Оперативна зала
Дата: 25.09.2014 г. Час: 10:00
За контакти: Селим Садула
Факс: 08636 2258
Адрес: ул. „Витоша”№44
Адрес на възложителя: www.glavinitsa.bg
Телефон: 08636 2040
E-mail: obshtina@glavinitsa.bg 

Oсн. предмет: 45233227 – Строителни и монтажни 
работи на свързващи пътища 
Прогнозна стойност: 375 584 лв.
Технически възможности: Изискуеми документи и 
информация: – Справка-декларация за налична механи-
зация за изпълнение на поръчката. – Списък на правос-
пособните технически лица, които ще осъществяват 
ръководството, контрола на качеството, спазването 
на изискванията за безопасност и здраве (образец). – 
Справка-декларация на основите договори за СМР за 
последните 5 години, считано от датата на подаване 
на офертата, придружени с удостоверения за добро 
изпълнение. – Копие от валидно удостоверение за ре-
гистрация в Камарата на строителите за вписване в 
Централния професионален регистър на строителя за 

изпълнение на строежи IV група, II категория и I група, 
V категория за обособена позиция 3.
Краен срок за изпълнение: Продължителност в дни – 60
Срок за получаване на документация за участие: 

04.09.2014 г. Час: 17:00
Срок за получаване на оферти или заявления за учас-

тие: 11.09.2014 г. Час: 17:00
Отваряне на офертите: гр. Елхово, ул. „Търговска” 
№13, III ет., Заседателната зала
Дата: 12.09.2014 г. Час: 14:00
За контакти: Елена Вълкова
Адрес: гр. Елхово, ул. „Търговска” №13
Адрес на възложителя: www.elhovobg.org
Телефон: 0478 81262
E-mail: kmet@elhovobg.org 

Oсн. предмет: 45260000 – Покривни и други специа-
лизирани строителни и монтажни работи 
Прогнозна стойност: 109 166 лв.
Технически възможности: Минимални изисквания: 
Участникът трябва да е изпълнил през последните 5 
години, считано от датата на подаване на офертата, 
строителство, което е еднакво или сходно с предмета 
на поръчката, най-малко на два строителни обекта, за 
което представя справка-декларация по Образец №12*. 
Под строителство, еднакво или сходно с предмета на 
поръчката, се разбира изпълнение на строително-
ремонтни работи на сгради, включващо и полагане 
на изолация на покриви. Доказването на изпълненото 
строителство се извършва с някой от следните доку-
менти: 1. Посочване на публичните регистри, в които 
се съдържа информация за актовете за въвеждане на 
строежите в експлоатация, която информация включва 
данни за компетентните органи, които са издали тези 
актове, стойността, датата, на която е приключило 
изпълнението, мястото и вида на строителството. 
Или: 2. Удостоверения за добро изпълнение, които съ-
държат стойността, датата, на която е приключило 
изпълнението, мястото, вида и обема на строител-
ството, както и дали е изпълнено в съответствие с 
нормативните изисквания. Удостоверенията съдър-
жат и дата и подпис на издателя и данни за контакт. 
Или: 3. Копия на документи, удостоверяващи изпълне-
нието, вида и обема на изпълнените строителни дей-
ности.* В случай, че участникът участва като обеди-

нение, което не е юридическо лице, съответствието 
с критериите за подбор се доказва от един или повече 
от участниците в обединението.* Съгласно чл. 51а от 
ЗОП, участниците може да докажат съответствието 
си с изискванията за финансово и икономическо състоя-
ние, за технически възможности и/или квалификация с 
възможностите на едно или повече трети лица. В тези 
случаи освен документите, определени от възложителя 
за доказване на съответните възможности, участни-
кът представя доказателства, че при изпълнението 
на поръчката ще има на разположение ресурсите на 
третите лица. Трети лица може да бъдат посочените 
подизпълнители, свързани предприятия, и други лица 
независимо от правната връзка на участника с тях.
Краен срок за изпълнение: Продължителност в дни 
– 30 
Срок за получаване на документация за участие: 

05.09.2014 г. Час: 17:00
Срок за получаване на оферти или заявления за учас-

тие: 12.09.2014 г. Час: 17:00
Отваряне на офертите: Община Добрич, ул. „Бълга-
рия” №12, Малка заседателна зала
Дата: 15.09.2014 г. Час: 14:00
За контакти: Силвия Енчева и Николай Великов
Факс: 058 600166
Адрес: Добрич, ул. „България” №12
Адрес на възложителя: www.dobrich.bg 
Телефон: 058 600001
E-mail: dobrich@dobrich.bg

Oсн. предмет: 31214500 – Електрически табла 
Прогнозна стойност: 380 000 лв.
Краен срок за изпълнение: Срок на изпълнение в 
дни: 168
Срок за получаване на документация за участие: 

15.09.2014 г. Час: 16:00 
Срок за получаване на оферти или заявления за 

участие: 15.09.2014 г. Час: 16:00
Отваряне на офертите: „АЕЦ Козлодуй”ЕАД
Дата: 16.09.2014 г. Час: 10:00 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!

За контакти: Траян Йорданов
Факс: 0973 72441
Адрес: 3321, гр. Козлодуй

Адрес на възложителя: www.kznpp.org
Телефон: 0973 74185
E-mail: TIYordanov@npp.bg 
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Виетнам откри нов на-
чин да стимулира младите 
да обръщат по-голямо вни-
мание на образованието 
си както и на природата. 
Частният университет за 
информационни техноло-

гии FPT University ще бъде 
първият зелен ВУЗ в све-
та. Той се намира в техно-
парка Hoa Lac, на 34 км от 
столицата Ханой. 

Проектът за сграда-
та е на виетнамското 
архитектурно студио Vo 
Trong Nghia, което пред-
вижда цялата конструк-

Новооткритият Поли-
технически университет 
на Флорида (САЩ) ще за-
почне да посреща студен-
тите си в сграда с уника-
лен дизайн, проектирана 
от известния испански 
архитект Сантяго Кала-
трава – твореца, извес-
тен със своите органични 
проекти, които стават 

все по-популярни по света. 
Неговото дело е повлияно 
от френско-швейцарския 
архитект Льо Корбюзие, 
чиято църква „Нотър Дам 
дю От” (Капелата в Рон-
шан) подтиква Калатрава  
да изследва как една слож-
на форма може да бъде 

разбрана и създадена от 
дизайнер. През 1981 г., след 
завършването на своята 
докторска дисертация „За 
огъването при простран-
ствено-прътовите кон-
струкции“, той започва 
практиката си.

Новото му творение 

се намира на северната 
страна на езеро, а общата 
площ на университетския 
кампус е 680 дка. Построй-
ката е обгърната от из-
вити алуминиеви колони, 
чието предназначение е 
да понижи затоплянето 
на сградата с около 30%, 
като съответно ще нама-
ли и разходите за охлаж-
дането й. Заедно с това 
конструкцията има и 46 
подвижни табла на покри-
ва, които може да се мес-
тят и адаптират според 
позицията на слънцето, 
така че да пазят сянка. 

На приземния етаж се 
намират класни стаи, ла-
боратории, заседателни 
зали, а също и амфитеат-
рална аула за провеждане-
то на различни събития. 

От години архитекти-
те в Дубай успяват да сма-
ят света с уникалните си 
сгради. Поредната внуши-
телна атракция този път 
ще бъде открита под вода. 
Става въпрос за хотела 
Water Discus, който ще е 
разположен буквално в дъл-
бините на океана. Той има 

няколко части, които при-
личат на извънземна чиния. 
Всеки „диск” от нея е свър-

зан с другия чрез асансьо-
ри и стълби. Архитектите 
уверяват, че сигурността е 

основен приоритет въпреки 
странния дизайн, който не 
изглежда много стабилен.

Всяка част от сградата 
ще се намира на 10 м под 
повърхността на морето. 
Разполага с 21 стаи, които 
ще бъдат в близост до под-
водния център за гмуркане. 
От тях ще се открие и ди-
ректна гледка към подвод-
ния свят. Цената за нощув-
ка започва от 770 долара и 
стига до 22 000 долара на 
вечер.

връща тези измервания 
в конкретни действия, 
карайки иновативните 
очила да направят кар-
тина. 

Създателите комен-
тират, че приложението 
може да е много полезно 
за глухонеми хора, тъй 

като ще им позволи далеч 
по-добра комуникация със 
света. „Google Glass е 
една от най-разпознава-
емите преносими техно-
логии и след като се до-
коснахме до нея, видяхме 
огромен потенциал да 
инкорпорираме в нея EEG, 

за да допринесем 
на обществото“, 
коментира Душан 
Хемлин – изпълни-
телен директор на 
една от компании-
те, които се зани-
мават с проекта. 
Приложението ще 
бъде напълно без-
платно,  но  био-
сензорът и смарт 
очилата на Google 
струват заедно 
1838 долара.

Революционна технология, която поз-
волява принтер да използва вода вместо 
мастило, е разработена от екип химици 
от Китай. Това, което кара технология-
та да работи, се крие в самата хартия, 
която е покрита с невидима боя, нарече-
на оксазолидин. Така при досег с водата 
съответните места на листа се оцве-
тяват в ярък син цвят в рамките на по-
малко от секунда. След това така „от-
печатаната“ боя изчезва в рамките на 
денонощие, което прави хартията годна 
за повторна употреба.

Опитите на учените показват, че 
ако околната температурата е под 35 
градуса по Целзий, то боята остава ви-

дима до 22 часа след отпечатване. При 
по-висока температура ефектът се губи 
по-бързо. Това прави технологията идеал-
на за документи, които са създадени, за 
да бъдат прочетени веднъж и след това 
изхвърлени.

По оценки на Сиян Жао-Ан Жанг – про-
фесор по химия в университета „Джилин“, 
близо 40% от принтираните в офисите 
листове се изхвърлят след едно прочита-
не. Според ученият хартията ще може да 
се използва до 50 пъти, като цената на 
печата ще спадне до 1% от тази на мас-
тиленоструйни принтери. А използване-
то на даден лист едва 12 пъти би довело 
до спад в разходите от близо 100 пъти.

Испански инженери 
разработват колан, който 
измерва пулса на водачи-
те на превозни средства и 
предупреждава да отбият 
встрани от пътя, ако има 
опасност да заспят зад 
волана. Чрез сензорна сис-
тема новото устройство 
може да отчете кога диша-
нето и пулсът се забавят и 
веднага алармира за опас-
ността, за да се избегнат 
евентуални инциденти.

Хосе Солас от Инсти-

тута по би-
о м е х а н и к а 
във  Ва лен -
сия, Испания, 
обяснява, че 
туптенето 
на сърцето и дихателната 
честота са показателите 
за състоянието на шофьора 
и че системата следи имен-
но тях. Ако засече умора, 
предупреждава.

Устройството вече е 
тествано успешно от екип 
експерти от университе-

та в Манчестър. Тъй като 
резултатите от теста са 
надеждни, експертите смя-
тат, че с такъв колан, по-
ставен във всяка една кола 
в Европа, броят на смърт-
ните случаи, причинени от 
катастрофи, драстично ще 
намалее.

Цялата конструкция ще е покрита с растения

ция да е буквално обрасла 
от дървета и растения. 
Постройката е 7-етажна 
и е съставена от отделни 
кубове, отворени и затво-
рени, които са изпълнени с 
дървета. Покривът също 
е покрит с растителност, 
като целта е да се използ-
ва активно от служители-
те за почивка.

Всеки блок е проек-
тиран така, че да получи 
максимален достъп до 
светлина и въздух, за да 
се пести от енергия за 
осветление, отопление или 
охлаждане. Целта е да се 
обърне по-голямо внимание 
към екологичните пробле-
ми, причините за тяхното 
възникване и пътищата 
за решаването им и да се 
накарат младите хора и 
обществото като цяло да 
мислят по-екологично.

Британски IT  спе-
циалисти са успели да 
създадат приложение, 
което позволява на по-
требителите на Google 
Glass да правят снимки 
единствено като се кон-
центрират върху опреде-
лен обект. Биосензорът, 
наречен EEG, измерва не-
вралната дейност на мо-
зъка, когато се фокуси-
раме върху даден обект. 
След това уредът пре-
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След осем години на 
проектиране и изграждане 
„Шанхай Тауър” вече офици-
ално може да се нарича най-
високата сграда в Китай.

Строителите обявиха, 
че са приключили работа-
та си по конструкцията 
и се очаква небостърга-
чът да отвори врати през 
2015 г. „Шанхай Тауър”е ви-
сока 632 м, което я нареж-
да на второ място в света 
след „Бурж Халифа” в Дубай 
– 828 м. В кулата ще се по-
мещават хотел с 320 стаи, 
офиси, магазини и паркинги, 

които ще бъдат достъпни 
чрез 106 асансьора. Ско-
ростта им на движение ще е 
18 м/сек. Цената на проекта 
възлиза на 850 млн. долара. В 
рамките на комплекса е пла-
нирана и механична система, 
която ще натрупва слънчева 
и вятърна енергия. Сграда-
та ще събира и филтрира 
водата от дъждовете и ще 
има голяма градина. 

Все още обаче не е ясно 
колко дълго „Шанхай Тауър” 
ще остане най-високата 
сграда в Китай, тъй като 
там вече се строи небос-
търгач, чиято проектна ви-
сочина е 838 м – с 10 повече 
от световния първенец в 
Дубай.

Американският магнат Доналд Тръмп започ-
ва строителството на златен небостъргач в 
Мумбай. Дизайнът на новата 75-етажна Trump 
Tower е проектиран от сингапурската фирма 
Woha. Наемателите му ще разполагат с апар-
таменти, от които ще имат достъп до всички 
необходими удобства, включително СПА и фит-
нес съоръжения.

Според Тръмп с емблематичната си архи-
тектура, златното покритие и красивия си 
интериор сградата ще се превърне в един от 
символите на индийския град. Фасадата ще 
предпазва сградата от твърде голямо затопля-
не от слънчевата светлина и ще й позволява да 
използва естествена вентилация. В момента 
в Мумбай в процес на строителство са повече 
небостъргачи, отколкото във всеки друг град 
по света. 

Тръмп вече има небостъргачи в Ню Йорк, Чикаго, Ванкувър, Истанбул и Панама.

Дизайнерите от Technicon Design 
имат иновативната идеята да създадат 
нов вид самолети, които да са напълно 
прозрачни и да позволяват 360-градусова 
възможност за наблю-
дение. Засега моделът 
е само концепция, но 
се очаква в близките 
две години да се запо-
чне неговото произ-
водство. Стените му 
няма да са от стъкло, 
както би изглеждало 
на пръв поглед. Те ще 
бъдат покрити с ек-
рани, на които ще се 
прожектира гледка от 
околната среда, идва-
ща от камери, монти-

рани на крилата. Резултатът е, че път-
ниците ще виждат това, което е отвън. 
Ако някой не желае да вижда това, което е 
отвън, той ще може да промени гледката.

Въпреки доскорошната икономическа криза в света вече се забелязва бум 
на продажби на луксозни имоти. Последният лидер в класацията за най-скъпа 
недвижимост е Carlton House Terrace №18 в Лондон. Къщата е обявена за продан 
за 250 млн. британски лири. Въпреки че цената изглежда непостижимо висока, 
брокерите, които предлагат имота, са убедени, че скоро ще имат купувач.

Къщата се намира в реномираната част на британската столица, на метри 
от Бъкингамския дворец, и е на 6 етажа с елегантен дизайн. Имотът се простира 
на площ от над 50 хил. кв. м жилищно пространство. Самоличността на насто-
ящия собственик на сградата е обвита в мистерия, като се смята, че той дори е 
член на кралското семейство на Саудитска Арабия. По документи обаче къщата 
се води собственост на Carltop Estates.

Общинският съвет в малкото италианско градче Ганги в централната част 
на остров Сицилия обяви, че продава 20 къщи на цена от 1 евро за всяка. Това е 
опит да се подпомогне съживяването на селището, чието население намалява. 
Продават се стари къщи, сред които има и такива с историческо значение. 

Всички имоти са изоставени или запуснати, защото техните предишни соб-
ственици не са имали нито средствата, нито желанието да ги ремонтират. 
Единственото условие, което поставят местните власти, е купувачите да на-
правят дарение от 5000 евро по сметката на общинския съвет. Това ще бъде 
гаранция, че след покупката къщата и имотът около нея ще бъдат възстановени 
и няма да останат празни.

През тази година Панамският канал 
отбелязва своя 100-годишен юбилей. От 
администрацията на канала съобщават, 
че общият брой на корабите, преминали 
през него в тези 100 години, е над 1 ми-
лион. Каналът е изкуствено прокопан и 
пресича Панамския провлак в най-ниската 
му част, като свързва Тихия с Атланти-
ческия океан и разделя Северна от Южна 

Америка. Обявен е за едно от 
седемте чудеса на модерния 
свят. Строежът му е започнат 
отначало от френска компания, 
но известно време след нейния 
фалит с проекта се заемат 
САЩ и го завършват. Строеж-
ът на сегашното съоръжение 
трае от 1904 до 1914 г. 

Годишният му трафик рас-
те от около 1000 кораба в на-
чалото на експлоатацията до 
14 702 морски съда през 2008 г. 
От построяването си до 1999 г. 

каналът се контролира от САЩ, след това 
– съвместно от САЩ и Панама, а от 31 
декември 1999 г. се управлява от специ-
ална панамска правителствена агенция. 
Построяването на съоръжението е огром-
на инвестиция и за онези времена, като 
само част от техниката струва на САЩ 
390 млн. долара, което е еквивалентно на 
над 400 млрд. долара днес.

Автомобилният гигант Opel продължава инвес-
тиционната си офанзива и изгражда 7-етажен сгра-
ден комплекс за 210 млн. евро в югозападната част 
на Международния технически развоен център (ITEZ) 
в Рюселсхайм. Очаква се през 2017 г. да е готов. Той 
ще е на площ от около 36 хил. кв. м. Тук инженерите 
и техниците на концерна ще разработват двигате-
лите на бъдещето. Новият център ще подслони и 43 
стенда от най-ново поколение за изпитване на машините. 

Започналият строеж е част от обявената миналата година инвестиция в 
размер на 230 млн. евро за нови съоръжения за изпитване и разработки в ITEZ, 
както и в тест центъра Родгау – Дуденхофен.

Новият офис на Apple, кой-
то бе оприличен на космически 
кораб от покойния вече Стив 
Джобс, ще бъде готов до края 
на 2016 г. Срутването на на-
стоящите постройки ще при-
ключи в началото на 2015 г., а 
през лятото на с.г. ще са гото-
ви изкопните дейности. 

Кампусът ще заеме около 
260 хил. кв. м, но сградата всъщност ще 
има площ само 20% от комплекса. Поч-
ти цялата останала част от района ще 
бъде засадена с растения. Новият дом на 
компанията ще се захранва най-вече от 

слънчеви панели и възобновяеми енергий-
ни източници. Стойността на проекта 
се очаква да достигне 5 млрд. долара. 
Над 14 хил. работници ще се включат в 
изграждането му. 

Тя се извисява на 632 м
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КНИГА НА СЕДМИЦАТА

ФИЛМ НА СЕДМИЦАТА

Скандинавската криминална вълна заля света 
преди няколко години и по всичко изглежда, че няма 
никакви намерения да се отдръпва. Напротив – поя-
вяват се нови имена, които предлагат атрактивни 
романи за феновете на жанра. 

През 2012 г. наградата „Бари” за най-добър кри-
минален роман на годината, издаден в САЩ и Кана-
да, получи „Жената в капан” на неизвестния на аме-
риканския книжен пазар Юси Адлер-Улсен. В Европа 
датчанинът беше вече много добре познат (само в 
Германия достигна 2-милионен тираж), но след при-
знанието от американския пазар неговата звезда 
блесна с пълна сила. 

Житейският път на Карл Валдемар Юси Хенри Ад-
лер-Улсен много напомня на друг световноизвестен 
скандинавски автор – норвежеца Ю Несбьо. Роден в 
семейството на виден сексолог и психиатър, Юси 
дълго време се лута в търсене на своето поприще. 
Следва осем години – медицина, социология, полито-
логия, киноизкуство. Свири на китара в няколко дат-
ски рок групи, композира песни, работи като редак-
тор и стига до директор на издателство, след което 
основава свое собствено. Мениджър е в различни 
компании, занимава се с енергийна ефективност и 
недвижими имоти... И така до 1995 г., когато се зае-
ма да напише първия си криминален роман. 

Статистиката сочи, че днес Юси Адлер-Улсен е 
преведен на над 40 езика и продава по около 11 000 
книги на ден по цял свят, което го прави най-успеш-
ния датски автор въобще и един от най-успешни-
те в света. Въпреки всичко това остава чужд на 
показността и не спасява милионите си в Монако 
или в друг „данъчен рай”, а плаща своите 67% да-
нъци на датската държава, защото: „... ако всички 
избягаме от налозите, светът ще рухне. С какво 
нашите страни ще поддържат тогава социалните 
си програми?” Освен това влага огромни средства в 
разработването на малки къщи със стопроцентова 
енергийна ефективност, които да заменят бараки-
те с тенекиени покриви в африканските бедняшки 
квартали.

„Жената в капан” ни среща с Карл Мьорк, който 
преди време бил смятан за един от най-добрите 
детективи, разследващи убийства. Инцидент, раз-
рушил живота на двама негови колеги, едва не го 
изкарва от строя – той е обзет от разяждащо чув-
ство за вина, което го прави неспособен да работи 
както преди. За да се отърват от него, шефовете 
го „повишават” в завеждащ новия отдел Q, създаден 
за разследване на неразкрити случаи. На практика – 
едно мазе, комисар Мьорк и купчина стари папки. Но 
една от тези папки не му дава мира... След четири 
години Мереде – изчезналата безследно депутатка 
от Фолкетинга, е все още жива в своя бетонен ка-
пан, но не знае защо. А случаят отдавна е в архива. 
Всички мислят, че е мъртва. Но не и комисар Карл 
Мьорк...

Фотокредит Kristoffer Juel Poulsen

Юси Адлер-Улсен 

продава по около 

11 000 книги на 

ден по цял свят, 
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най-успешния 

датски автор 

въобще и от най-

големите в света

Страницата подготви 
Мартин Динчев

Специално музикално събитие ще 
отбележи 65-годишнината от бълга-
ро-китайските дипломатически от-
ношения и подписаното през март 
тази година побратимяване на най-
младия мегаполис в Поднебесната 
империя – Шънджън, и Пловдив. Сим-
фоничният оркестър на Шънджън, 
който е третият по големина в Ки-
тай с общо 90 музиканти, ще свири 
за първи път пред българска публика 
в Античния театър в Града под те-
петата на 23 август. 

Най-забележителната част от 
богатата програма ще бъде симфо-
нията „Ода за човечността”, посве-
тена на световния мир като израз на 
китайската идея за благородството 
на човека. Интересно за публиката 
ще бъде и съвместното изпълнение 
на музиканти от две култури, защо-
то заедно със симфоничния оркес-
тър на Шънджън на сцената ще из-
лезе и хорът на Държавната опера в 
Пловдив, както и млади таланти от 
Академията за музикално, танцово и 
изобразително изкуство и Музикал-
ното училище. 

„Надяваме се концертът да събе-
ре почитатели не само от Пловдив, 
защото съчетанието от музиката 

на един от най-големите симфонични 
оркестри в Китай и на българските 
таланти и на мястото – сцената на 
Античния театър, ще подари истин-
ско лятно преживяване”, заявиха орга-
низаторите на събитието. 

Основан през 1982 г., оркестърът 
на Шънджън изнася над 100 концер-
та всяка година в Китай и по света, 
включително в Берлинската филхар-
мония и в знаменитата зала „Смета-
на” в Прага. През годините съставът 
работи успешно със световноиз-
вестни имена, като композитора на 
музиката към филма „Тигър и дракон” 

Тан Дън, испанския тенор Хосе Каре-
рас, автора на филмова музика Ерих 
Кунцел и мн.др. 

Под ръководството на директора 
Чен Чуансон и концерт майстора Гий-
ом Молко любителите в Пловдив ще 
могат да чуят богата музикална про-
грама, като за едни от най-забеле-
жителните им изпълнения се считат 
увертюрата „Национален флаг” и 
симфонията „История на пролетта”.

Билети за концерта могат да 
бъдат закупени от разпространи-
телската мрежа на Eventim на цени 
между 10 и 30 лв.

България и Китай отбелязват 65 години дипломатически 
отношения с „Ода за човечността”

Създателят на сери-
ала „Истински детектив” 
Ник Пизолато категорич-
но отрече обвиненията в 
плагиатство. Нападките 
се появиха относно някои 
мисли и идеи на Ръст Коул (изи-
гран от Матю Маконъхи), които 
поразително напомнят работата 
на хорър автора Томас Лиготи.

„Нищо в телевизионния сериал 
„Истински детектив" не е плагиат-
ствано. Философските размисли, из-
разени от Ръст Коул, не изразяват 
идея, уникална за някой автор. Това 

са убеждения на хора като Артур 
Шопенхауер, Фридрих Ницше, Емил 
и Чоран и др. Като самообразовал 
се песимист Коул говори въз осно-
ва на тази философия с ерудиция и 
собствени думи. Идеите не принад-
лежат единствено на никой конкре-
тен автор”, се казва в отговора на 
Пизолато. 

Продуцентите от HBO също 
защитиха сериала: „Истински де-
тектив” е изключително оригинал-
на творба и историята, героите и 
диалозите принадлежат на Ник Пи-
золато. Философските концепции 
са свободни за ползване от всеки, 
включително писатели на художест-
вена литература, и има достатъчно 
такива примери в миналото.”

Снимките на втория сезон на 
„Истински детектив” ще започнат 
по-късно през годината, като все 
още не са ясни артистите, които 
ще участват. През последните дни 
се спрягат най-вече имената на 
Винс Вон, Колин Фарел, Тейлър Кич и 
Елизабет Мос.

Неговите 
създатели 

категорично 
отрекоха 

Холивудската звезда Матю Маконъхи е в 

ролята на детектив Ръст Коул

Холивудският продуцент и режи-
сьор Майкъл Бей е начело на една от 
най-дългоочакваните екранизации 
тази година – „Костенурките нин-
джа“. Създателят на хитовата по-
редица „Трансформърс” не изневерява 
на запазените си марки – оригинално 
чувство за хумор и зрелищна визия.

Ню Йорк се нуждае от герои. Гра-
дът тъне в мрак, откакто Шрьодер 
(Уилям Фикнър) и предвожданите от 
него нинджи от клана Фут са затег-
нали желязната си хватка около всички 
– от полицията до политиците. Бъде-
щето изглежда също толкова мрачно, 
докато четирима прокудени братя, из-
лезли от градските канали, не откри-

ват съдбата 
си като косте-
нурките нин-
джа. Те трябва 
да се съюзят с 
безстрашната 
репортерка 
Ейприл О’Нийл 
(Меган Фокс) 
и нейния опе-
ратор Върнан 
Фенуик (Уил 
Арнет), за да спасят града и да разга-
даят коварните планове на Шрьодер.

Любопитно е, че легендарните 
комиксови герои Рафаело, Леонардо, 
Микеланджело и Донатело са създа-

дени чрез иновативна комбинация от 
компютърно генерирана анимация и 
технология за улавяне на движенията, 
жестовете и мимиките на истински 
актьори.
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Светослав Загорски

Почти девствена при-
рода, забулена в митове и 
легенди, посреща туристи-
те, стъпили на остров Ман. 
Той е разположен между Ве-
ликобритания и Ирландия 
като част от архипелага 
на Британските острови 
и е любимо място за много 
транснационални компании. 
Ман е данъчен рай, особено 
предпочитан за режим на 
собственост и облагане на 
морския и въздушния транс-
порт. Неслучайно 35 от 54-
те организации в света, 
които работят със сатели-
ти, имат филиали тук. 

Островът е любимо 
място и за мотоциклети-
стите. Първото междуна-
родно състезание се про-
вежда през 1909 г., а от 
1920 г. до сега трасето е 
непроменено. Продължава-
ща повече от две седмици, 
надпреварата се е превър-
нала в празник за търсачи-
те на силни усещания от 
цял свят. 

Нашата разходка обаче 
няма за цел да крием данъ-
ци, а да покажем красивите 
места на острова, които си 
заслужава да се видят и да 
се запомнят. Добре е да за-
почнем с опасното Ирланд-
ско море и своеобразната 
врата на Ман – столицата 
Дъглас. Морето от хилядо-
летия е носило нещастия 
за непредпазливите моряци, 
след като островът става 
популярна търговска дес-
тинация най-вече заради 
директните плавания от 
Ливърпул. За да спрат не-
щастията, сър Уилям Хилъри 
изгражда система за защи-
та чрез мрежа от спаси-
телни лодки, като издига и 

прочутата кула „Рефюж” 

край брега на столица-
та. Зданието е проектира-
но от Джон Уелч, изградено 
върху гранитна скала и е 
било убежище за закъсали-
те моряци, като постоянно 
е заредено с храна и прясна 
вода.

Дъглас не е голям град 
и всичко е съсредоточено 
около пристанището, вклю-
чително правителствените 
сгради. Тук е сърцето и на 
офшорния бизнес.

Въпреки това живо-
тът в столицата далеч не 
е скучен. Разходката може 
да тръгне именно от прис-
танището и да продължи 
по великолепния крайбрежен 
булевард. Той се извива по 
цялата дължина на Дъглас.

В края му, където започ-

ва улица „Виктория”, ще ви-
дите Юбилейния часовник. 
Той е направен в чест на 
златния юбилей в царува-
нето на кралица Виктория 
и оттам тръгва един от 
старите трамваи, минава-
щи през града. Качете се 
и слезте в историческия 
център – в пешеходната 
зона на столицата. Тя е 
непроменена от XVIII в. и 
първото, с което впечат-
лява, са теглените от коне 
трамваи. Ще видите и тес-
нолинейната железопътна 
линия с парни локомотиви, 
която първоначално е кри-
воличела из целия остров, 
а днес обхваща само 24 км. 
Преди повече от 100 годи-
ни била открита манската 
електрическа жп линия и ня-
кои от първите вагони все 
още продължават да се из-
качват на над 600 м надмор-
ска височина до най-високия 
връх на острова – Снейфел.

Слезете ли от конски-
те трамваи, можете да се 
вмъкнете в някоя от малки-
те улички и да потърсите 
уютен бар, където ще ви 
поднесат ирландско уиски. 
То ще ви стопли и ще ос-
тави на небцето характер-
ния плодов послевкус. Ако 
пък сте гладни, можете да 
опи тате желирана змиор-
ка, която е популярна тук 
и е била любимо ястие на 
не една коронована особа в 
Лондон.

Всъщност остров Ман 
има доста особен между-
народен статут. Той e ед-
новременно независим, но 
и под върховенството на 
кралицата на Великобрита-
ния. Въпреки че не е част 
от Обединеното кралство, 
правителството на Алби-
ниона е отговорно за него-
вата отбрана. Островът 
има и собствени пощенски 
марки, монети и банкноти, 
чиято стойност се равнява 
на британската валута. 

Има и собствен флаг, на 
който е изобразен 

символът трискелион 

– вечно бягащите три 
крака. Това е и една от мис-
териите на Ман. Откъде 
идва този символ и какво 
е неговото значение? След 
1246 г. трите крака на Ман 
се появяват върху държав-
ния печат като официален 
символ на острова. Също-
то изображение е намерено 

върху антична ваза от VI в. 
пр.Хр. и се свързва с гръц-
кия пречупен кръст. Но как 
е стигнал дотук? Възмож-
но е да е бил пренесен от 
Средиземноморието при 
търговията с о-в Сицилия, 
където този символ също 
се използвал, или да е бил 
заимстван от монети на 
викингите. Изображение-
то на трите крака в броня, 
както е познато днес, било 
възприето впоследствие от 
кралете на Ман. 

Загадка за острова са 
и котките от породата 
„Манкс”. Това необикновено 
животно донякъде прилича 
на заек, тъй като задните 
му крака са доста по-дълги 
от предните. Освен това 
те нямат опашка. Смята 
се, че преди векове моря-
ците донесли котенца от 
Азия, където по принцип се 
срещат безопашати котки, 
и така възникнала породата 
„Манкс”.

Историята на Ман оба-
че предлага и други митове. 
Островът е населен още 
преди 6500 г. пр.Хр. Келт-
ското културно влияние 
датира от V в. и техният 
диалект манкс започва да 
се разпространява.

Според местната мито-
логия островът носи името 
на келтския бог на морето 
Мананан, който управлявал 
острова. За да го предпази 
от нашественици, той го 
обгърнал със своята ман-
тия от мъгла. Според някои 
от преданията о. Ман е дом 
на много самодиви. Ще те 
сполети лош късмет, ако, 
преминавайки по известния 
техен мост, пропуснеш да 
ги поздравиш с „добър ден”. 
За да си осигуриш късмет 
пък, трябва да им оставиш 
монета.

През VI в. населението е 
християнизирано от ирланд-
ски монаси. През IX в. тази 
територия била завзета 
от викингите и останала 
тяхно владение до XIII в. 
По това време бил създа-
ден парламентът, наречен 
тинуолд. Смята се, че той 
е най-старата подобна ин-
ституция в света, която е 
действала без прекъсване. 
До XIII в. о. Ман е в състава 
на Норвежкото царство на 

Хебридите, след кое-
то бива отстъпен на 
Шотландия. В крайна 
сметка островът ста-
ва протекторат на Ан-
глия през 1333 г. През 
1828 г. става зависима 
от Великобритания те-
ритория. 

И з л и з а й к и  о т 
Дъглас и следвайки ис-
торията на острова, 
трябва задължително 
да се отбием в 

средновековното 

селце Крегнеш.

Превърнало се в 
жив музей, то е оста-

нало абсолютно непроме-
нено от хода на времето 
и ни връща в периода XVIII 
– XIX в., когато риболовът 
и селското стопанство са 
били основни стълбове на 
икономиката. Тук хората 
все още продължават да 
живеят в къщи със сламени 
покриви, говорят местния 
островитянски диалект и 
изработват типични само 
за този регион изделия.

Веднага  след  това 
се насочваме към един 
от главните символи на  
острова – 

известното водно колело 

„Лейди Изабела”. 

Намира се край град Ле-
кси и илюстрира индустри-
алното развитие на Ман. 
То и мината до него са раз-
положени на около половин 
миля от селището в стръм-
ната долина на р. Муър. 
Мястото е уникално зара-
ди използването на реката 
за захранване с енергия за 
всички съоръжения на мина-
та, което го прави едно от 
най-важните постижения 
на индустриалната рево-
люция във Великобритания. 
Тук се е добивала една пета 
от цялото количество цинк 
в Обединеното кралство 
през 1870 г., а също и желязо 
и олово. 

Водното колело, по-
строено през 1854 г., е 
кръстено на жената на 
тогавашния лейтенант - 
губернатор на острова. 
Днес то е най-голямото 
от този род в света.

За накрая пазим и пер-
лата в короната на остров 
Ман – средновековната му 
столица Касълтаун, коя-
то датира от далечната 
1090 г. Градът също е на 
брега на Ирландско море и 
от пристанището все още 
излизат лодки в открито 
море, макар от 1970 г. на 
него да не акостират тър-
говски кораби. 

Касълтаун се отличава 
с тесните си улички и малки 
рибарски къщички. Там ще 
ви посрещне старото на-
чално училище с класните 
стаи, останали непокътна-
ти от 1930 г. Малката бяла 
сграда гледа към морето. 
Фасадата й е запазена в 
автентичния си вид, вътре 
се помещава магазинче за 
сувенири и книги, а на някол-
ко крачки е старата класна 
стая. Всичко е съвсем ре-
ално, като сцена от стар 
филм. Въпреки че сградата 
е малка, атмосферата въ-
тре е приятна, връщаща 
назад във времето, когато 
училищата са се помещава-
ли в местните църкви.

В града се намира и 
замъкът „Рушен“, който е 
една от най-старите сред-
новековни крепости в Евро-
па. Той е бил седалище на 
царете на Ман, като тук 
загива и последният сканди-
навски владетел на острова 
– крал Магнус Олафсон през 
1265 г. Кралят е последен 
от династията на Магну-
сите, която се възцарява 
в Ман през 871 г. По-късно 
замъкът е служил като ад-
министративен център, 
съд, а впоследствие ста-
ва и затвор. Престава да 
функциунира като такъв 
едва в края на XIX в. Днес 
посетителите могат да ви-
дят колекции от костюми и 
мебели, характерни за XVII в. 

Кулата „Рефюж”, която 

е издигната недалеч от 

пристанището върху 

гранитна скала

Юбилейният часовник 

в Дъглас

Прочутата воденица, на 

която отпред стои символът 

на Ман – трискелион

Характерните конски трамваи в столицата са предимно 

за туристите

Най-старият и известен пъб в Дъглас , разположен на променадата
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Mrs. Zhekova, what will be your main 

priorities in the Ministry of Environment 

and Water (MEW) for the next two months? 

Priority number one not only for the envi-
ronment ministry but for the entire caretaker 
government is to unfreeze the suspended 
payments under OP “Environment 2007 – 
2013“. The funds were suspended to contrac-
tors and beneficiaries by EC in November last 
year and by the national budget – in February 
this year. 

We will have negotiations with Brussels 
to agree on terms for collective action to be 
taken at management level of “OPE 2007 – 
2013”, to unfreeze payments. All efforts will 
be focused in this direction. We have the full 
support of the Ministry of Finance and as ne-
gotiations with EC are ongoing will be sought 
money for payments on passed verification 
projects. We hope the process to be com-
pleted by the end of October. This is our main 
priority and it is in two directions – accom-
plishment of the projects under this program 
but also preparation of “OPE 2014 – 2020”. 

Another main priority is the policy on 
climate change. Developing a strategy for 
adaptation to climate change will be one of 
our tasks. We already have prepared a risk 
assessment in different sectors, on which we 
can gain a foothold and work towards devel-
oping a strategy document on the subject. 
The process is long but we will lay the foun-
dation. 

We will have negotiations on climate at 
a high level. At the end of September there 
will be a summit on climate, organized by 
UN General Secretary Ban Ki-moon. It will 
be attended by President Rosen Plevneliev 
and the theme will be preparation of a new 

global agreement on climate change, which 
is expected to be concluded by the end of 
2015. In late October, the European Council 
should adopt a common position on policy 
frameworks on climate and energy by 2020 
– 2030 and Bulgaria will defend its position 
within the EU. The implementation of the new 
framework will depend on the policies that 
our country will take not only in energy but 
also in the areas of transport, waste manage-
ment and energy efficiency in buildings. 

In July the EC issued a communication 
proposing an optional 30% target for the sec-
tor until 2030. This does not imply that any 
member state should fulfil the purpose but in 
terms of the caretaker government energy ef-
ficiency will be a priority. There is no cheaper 
energy than the unused one. 

Among our main tasks will be also the 
work on documents and programs that are 
related to the so-called preconditions within 
the framework of Partnership agreement for 
the period 2014 – 2020 with the European 
Commission. One of the documents is the 
Waste Management Plan until 2020. 

Svetlana Zhekova, Caretaker Minister of Environment and Water: Iliyana Tsanova, Caretaker Deputy PM for EU Funds Management: 

Nadya Dankinova, Executive Director of FLAG: 

Mrs. Tsanova, in a year and two months 

you take twice the post of caretaker deputy 

minister for the EU funds management. 

What is the difference between then and 

now? What will be your main tasks in the 

next two months?

Bulgaria is on the verge of the 2014 - 2020 
programming period, which sets the agenda 
in my work in terms of priorities. First among 
the tasks ahead are the negotiations with the 
European Commission (EC) and the approval 
of operational programs. Another important 
point is to ensure good project readiness for 
the new period to be able to start as soon as 
possible. Accreditation of control systems of 
the governing bodies is the next stage after 
approval of the programs. 

On your second working day it became 

clear that the EC has approved the partner-

ship agreement. What follows next?

Our desire is to communicate the param-
eters of the contract clearly and convincingly 
because the purposes of the document re-
quire consent and commitment to reforms by 
all participants in the process – politicians, 
social and economic partners, municipalities, 
non-governmental organizations, by the whole 
society. It should be clear that most of the 
funds are conditional, that we have to do a 
lot of work here to be able to take advantage 
of funding so as to ensure a better quality of 
life, better management, more opportunities 
for growth. 

Did you receive any responses to the 

draft programs from Brussels? 

Yes. They are also associated with im-
proved focus and emphasis on the programs 
and with the structure and measures applied, 
there are also those of a technical nature. I met 
with the managing authorities of all operation-
al programs. We discussed the progress and 
work schedule, restored the dialogue that was 
missing inside between structures and minis-
tries responsible for the EU funds. The goal 
is to be active in the coming weeks to reflect 
the comments of the European Commission 
regarding the operational programs. The re-
vised versions will be discussed with the public 
throughout the ad hoc working groups or public 
debates. It is important to have a good coop-
eration with partners, all interested parties from 
various programs as it was with the partnership 
agreement. This is our understanding. This is 
the way to achieve something really good for 
society as a whole. 

Mrs. Dankinova, how 

does the work of the Fund 

for local authorities and gov-

ernments (FLAG) in Bulgaria 

go from the beginning of the 

year? 

The main conclusion is 
that we have reached the 
maximum resources we can 
provide. This was predicted 
by us within our business plan 
for the year. We reached the 
critical phase in which capital 
is not sufficient to meet the 
needs of municipalities both 
for bridge financing and to 
cover their own participation 
in EU programs. We work hard 
to justify the place we have as 

a special fund to support local 
authorities for the successful 
implementation of their pro-
jects. 

Unfortunately, the unpleas-
ant situation with OP “Environ-
ment 2007 – 2013” make us in 
the beginning of May this year 
suspend payments on loans 
under the program as even 
from the national budget were 
not allocated funds any longer. 
I want to emphasize that we 
continued to fund even after 
the EC suspended funding in 
February. But since the grant 
contracts are the main col-
lateral for our loans, we could 
not continue this process after 

the state stopped paying. Im-
portant to the financial health 
of FLAG is to have guarantees 
for repayment of the loans but 
there were no such in May for 
the projects under OPE. Loans 
are for nearly BGN 100 million. 

Some ten days ago the 
budget provided BGN 166 
million for payment under the 
ecological program. In this re-
gard we will bring a proposal to 
the Board of Directors of the 
Fund on 26 August to recover 
payments under the existing 
contracts.

The Skat River flooded Mizia on 3 Au-
gust. There were casualties. Many of the 
houses remained under water. People were 
evacuated and the town was inaccessible for 
days. In some places it still is. The water level 
reached over 3 meters. Emergency measures 
were taken to help the victims. Two weeks af-
ter the flood the town is still drained. Pumps 
collect water through the street drainage in the 
lower parts of the town, to withdraw naturally. 
Disinfection and disposal of the remains of 
drowned animals continue. 

Mayor Violin Krushovenski announced 
that according to latest data only 75 of the 
houses are fit to live in. A total 700 are af-
fected by the flooding. The destitute town has 
an acute need of volunteers and evaluators. 
The mayor called for expert assistance from 
the technical services to municipalities, BCC, 
CEID, UAB and other industry organizations. 

 

Caretaker Deputy Min-
ister of Investment Planning 
Arch. Georgi Savov said that 
along with the Chamber he 
will work for transparent, ac-
cessible and predictable rules 
in the investment process 

Bulgarian Construction 
Chamber (BCC) was the first 
professional organization to 
meet with Caretaker Deputy 
Minister of Investment Plan-
ning Arch. Georgi Savov. He 
discussed with BCC Chair-
man Eng. Svetoslav Glosov, 
Deputy BCC Chairman Pla-
men Ivanov and Chairman 
of Commission for Keeping, 
Maintenance and Use of the 
Central Register of Profes-
sional Builders Assoc. Prof. 

Dr. Eng. Georgi Linkov pos-
sible joint activities. The main 
objective of the meeting was 
to point out problems facing 
builders that can be solved 
within the powers and opera-

tion period of the caretaker 
government. 

“We need to unite our ef-
forts for transparent, acces-
sible and predictable rules 
in the investment process, 

something that is still miss-
ing, said Arch. Savov. He 
added that the good initia-
tives started by the previous 
management of the Ministry 
of Investment Planning would 
continue. 

Eng. Svetoslav Glosov in-
troduced the new deputy min-
ister with the most important 
legislative initiatives on which 
the Chamber has been work-
ing for quite a long time. First 
he said that the foundation on 
which the bills lay, prepared 
by a working group to BCC, 
is the adaptation of German 
laws to Bulgarian legislation 
relating to design, negotiation 
and implementation of con-
struction.  BCC Chairman 

presented to Deputy Min-
ister Savov the draft law on 
spatial planning and regional 
development, urban planning 
law and construction law and 
said that currently are applied 
the final touches on the draft 
law on construction and in the 
beginning of September it will 
be prepared and published on 
the pages of “Stroitel” news-
paper. 

The topic of the adopted 
amendments to the Public 
Procurement Act (PPA) and 
its still missing implementa-
tion regulations were also 
discussed. “Under the current 
amendments there should be 
regulations for tenders in con-
struction. As far as we know 

by Arch. Ivan Danov, Minis-
ter of Investment Planning 
in Cabinet “Oresharski”, the 
document is ready. It is very 
possible to be adopted by the 
Council of Ministers within the 
caretaker government. This 
is necessary because at the 
moment many of the proce-
dures are performed in the old 
way because of the lack of 
rules on public procurement. 
Its adoption will contribute 
to greater transparency and 
clarity in tenders, something 
that the Chamber has always 
wanted,” said Eng. Glosov. 
In his words, the question of 
standard contracts on which 
BCC has not stopped work-
ing, is not yet resolved. 
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Футбол

Бокс Тенис

Изпълнителният директор на „Лудогорец“ Ангел 
Петричев продължава да вярва, че „орлите” ще по-
стигнат целта си и ще влязат в групите на Шам-
пионска лига. След загубата от „Стяуа“ в първата 
среща той заяви, че с помощта на верните фенове 
на тима в София българският отбор може да прео-
долее именития си съперник.

„Дай боже да ни тръгне играта на реванша. В 
първия момент почувствах разочарование, но като 
помислих трезво, си казах, че напълно по възмож-
ностите ни е да отстраним румънците. Надявам 
се да получим сериозна подкрепа от феновете. За 
съжаление не успяхме да измъкнем благоприятен ре-
зултат в Букурещ, но съм оптимист за София. Нищо 
не е загубено, гледаме напред и имаме надежди”, за-
яви Петричев.

„Важно е момчетата да съберат сили и да изля-
зат в реванша, за да постигнем така желаната от 
всички нас цел да бъдем част от тази атмосфера 
– Шампионската лига. Мисля, че този път имаме въз-
можността да влезем в групите. Още малко да си 
повярваме и може да се получи. Ще видите друго лице 
на „Лудогорец“ на реванша”, добави изпълнителният 
директор. 

„Стяуа“ взе аванс от българите с късен гол в Букурещ

Страницата 
подготви 
Теодор Николов

Българският шампион 
„Лудогорец“ не успя да се 

пребори за положителен 
резултат срещу „Стяуа“ 
в Букурещ в първия плей-
оф за влизане в групите 
на Шампионската лига. 
Румънският тим взе гол 
аванс на свой терен след 

минимален успех с 1:0, до-
шъл в заключителните 
минути на двубоя. Един-
ственото попадение в 
срещата падна 2-ата ми-
нута преди края на редов-
ното време. 

Ангел Петричев, изпълнителен 

директор на „Лудогорец“: 
В 35-ата минута гер-

манският съдия отсъди 
доста спорна дузпа в полза 
на домакините. Санмарте-
ан влезе в наказателното 
поле, падна и арбитърът 
посочи бялата точка за 
съмнителен контакт с 
Йордан Минев. Зад топ-
ката застана Алексан-
дру Чипчиу, но ударът му 
бе отбит от отличния 
в изявите си Владислав 
Стоянов. Националът за 
пореден път демонстрира 
хладнокръвие и спаси своя 
тим от попадение. В 88-
ата минута обаче нищо 
не можа да спре грешника 
Чипчиу, който остана сам 
срещу вратаря и този път 
не пропусна. 

Така „Стяуа“ взе мини-
мален аванс от един гол 
срещу „Лудогорец“ преди 
реванша в София, който 
е на 27 август на Нацио-
налния стадион „Васил  
Левски”.

Георги Дерменджиев, треньор на „орлите“: Светослав Дяков, 

капитан на „Лудогорец“: Владислав Стоянов, „Лудогорец“: 

Ако в реванша покажем това, на което сме спо-
собни, всичко ще се нареди. Смятам, че „Стяуа“ 
не са толкова страшни. През първото полувреме 
бяхме малко припрени и сковани. През второто иг-
рахме по-отпуснато и нещата започнаха да ни се 
получават. За съжаление не успяхме да реализира-
ме. Техният гол е чист късмет. Спасяването на 
дузпи е по усет.

Треньорът на „Лудогорец“ Георги Дерменджиев остана 
много разочарован от загубата, но също смята, че румън-
ците са преодолим отбор и може да бъде отстранен в ре-
ванша.

„Тимът ни игра добре и двете полувремена. Имахме въз-
можности, те също, но съжалявам, че 2 минути преди края 
ни вкараха гол. Отборът на „Стяуа“ може да бъде отстра-
нен, резултатът е 1:0 все пак. Мисля, че ще имаме добра 
подкрепа на реванша и ще направим всичко възможно, за да 
ги елиминираме. Румънският отбор има доста слаби стра-
ни. Може един гол да вкараме на реванша и мачът започва 
отначало. Надяваме се на подкрепа от феновете, които да 
помогнат на момчетата. Мисля, че в София мачът ще е 
различен“, каза Дерменджиев след мача.

Защитата е ахилесовата пета на „Стяуа“. 
Един гол накрая ни пречупи, трябва да бъдем по-аг-
ресивни в атака. Днес не се получи нашата игра, 
не владеехме много топката. Може би се борихме 
за 0:0, което ни изигра лоша шега. Резултатът ни 
държеше в добри позиции, преди те да вкарат, но 
в реванша ще играем по-атакуващо. Направихме 
много грешки. Трудно се играе тук, „Стяуа“ е до-
бър отбор, но въпреки това изпитва трудности в 
защита. Ще търсим със сигурност отстраняване 
на съперника в мача в София.

Европейският шампион „Реал” (Мадрид) 
не съумя да победи „Атлетико” (Мадрид) на 
„Сантяго Бернабеу” в първата среща за Су-
перкупата на Испания. Двубоят приключи при 
равенство 1:1 и победителят ще бъде излъчен 
в ответната среща днес. 

Официален дебют за „дюшекчиите” на-
правиха цели 7 нови футболисти, между 
които и 19-годишният юноша Саул. Въпреки 
това скъпоплатената селекция на „Кралския 
клуб” не успя да вземе аванс преди реванша. 
Дори голямата звезда Кристиано Роналдо 

получи контузия и бе заменен още в първото 
полувреме.

След излизането на Роналдо и влизането 
на Хамес Родригес играта на „Реал“ се раздви-
жи и именно колумбиецът откри резултата в 
80-ата минута с първия си гол за белите. В 
88-ата минута обаче Раул Гарсия бе оставен 
непокрит и изравни резултата след акроба-
тично изпълнение.

В самия край на срещата футболист на 
„Атлетико“ игра с ръка в наказателното поле, 
но главният рефер остана безмълвен.

Безумните изпълнения на Бран-
дао по време на и след мача между 
неговия „Бастия“ и ПСЖ ще оста-
вят траен белег върху шампионите 
от столицата. С хулиганските си 
действия бразилецът извади двама 
от титулярите на парижани за ня-
колко седмици.

Тиаго Мота е със счупен нос 
след атаката на Брандао след края 
на мача. Тогава в тунела към събле-
калните нападателят удари с глава 

халфа на ПСЖ. След направените 
изследвания стана ясно, че итали-
анският национал е със счупен нос, 
което ще го извади от игра поне за 
2 седмици.

Грегори ван дер Вийл пък е с фрак-
тура на лумбален прешлен, след като 
Брандао го удари в гърба по време на 
игра. Холандецът бе заменен прину-
дително, а за да се възстанови от 
травмата, ще му трябват поне 3 
седмици.

Световният шампион по бокс Владимир Кличко 
показа самочувствие преди двубоя с българския про-
фесионален боксьор Кубрат Пулев на 6 септември в 
Хамбург за световната титла по бокс, версия IBF. 

„Пулев досега не е побеждаван, не е падал на 
пода, съдията не му е отброявал. Самоуверен е, 
може би прекалено“, заяви 38-годишният Кличко. В 
статистиката на Кобрата на професионалния ринг 
личат 20 победи от 20 мача, 11 от които са постиг-
нати с нокаут.

„Изглежда много добър, но това се доказва в 
боя. Там личи кой какви качества притежава. Няма 
да го подценя, но не мисля да го надценявам”, заяви 
Кличко.

Шампионът от US Open Рафаел Надал няма да може да защитава титла-
та си поради контузия. „Много съжалявам да обявя, че няма да мога да играя 
на тазгодишния US Open – турнир, в който стигнах до три поредни финала в 
последните ми няколко участия”, написа състезателят във Фейсбук страни-
цата си.

„Сигурен съм, че разбирате – това е много труден момент за мен, тъй 
като това е турнир, който аз обичам и където имам страхотни спомени от 
феновете, от нощните мачове. Няма какво да направя, освен да приема, че няма 
да мога да се състезавам тази година и както винаги да работя здраво, за да 
мога да участвам отново на най-високо ниво, когато се завърна”, добави Надал.

Испанецът, който играе с лявата ръка, получи контузия на дясната ръка по 
време на тренировки миналия месец. Заради това той пропусна „Роджърс Къп” 
в Торонто и „Мастърс” в Синсинати миналата седмица.

Това ще е вторият случай в последните 3 години, в които Надал ще про-
пусне турнира в САЩ. През 2012 г. той отсъства заради контузия в коляното, 
която го извади още от Олимпиадата в Лондон и Откритото първенство на 
Австралия през 2013 г.

Първата ни ракета при мъжете Григор 
Димитров запази позиции в световната 
ранглиста, която беше оповестена в на-
чалото на седмицата. Българинът остава 
на 8-ото място с актив от 3540 точки, 
въпреки че отпадна във втория кръг на 
турнира „Мастърс” в Синсинати през ми-
налата седмица.

Водач в класацията на АТП е шампи-
онът от Откритото първенство на Ве-
ликобритания Новак Джокович (Сърбия) с 
12 770 точки. Втори е Рафаел Надал (Ис-
пания) с 10 670 точки. На трето място е 
новият шампион в Синсинати Роджър Фе-
дерер (Швейцария) със 7490 точки.
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Невена Картулева

Храненето отдавна е 
прераснало от нужда в удо-
волствие. И то не толкова 
заради великолепните меню-
та, а заради обстановката, 
заради приятната компания 
и неповторимите разговори 
на чаша вино и вкусно пред-
ястие. Тайната на хубавия 
ресторант не са само до-
брите блюда и напитки. Има 
места, където можете да 
нахраните и своите сети-
ва. Цената ще ви се стори 
солена, но когато ги видите, 
ще разберете, че си струва. 
Ето някои от най-скъпите и 
луксозни ресторанти в све-
та, където можете да пре-
върнете всеки обяд и вечеря 
в малко приказно пътешест-
вие в страната на удоволст-
вията.

SubliMotion, Ибиса

Най-скъпият ресторант 
в света отвори врати през 
този летен сезон. Той се 
намира в новия Hard Rock 
Hotel на Плая ден Боса в 
Ибиса. Заведението предла-
га 20-степенно меню срещу 
1506 евро. Начело в кухнята 
стои испанският готвач 
Пако Ронсеро. Той обаче 
приготвя специалитетите 
само за 12 клиенти на вечер. 
SubliMotion подхожда твор-
чески към храненето, като 
го съчетава с технологии-
те, създавайки специфична 
атмосфера за всяко едно 
от поднасяните ястия. Де-
корът е създаден чрез игра 
със светлината, така че да 
предложи на гостите ис-
тинско визуално и кулинарно 
пътешествие в рамките на 
около два часа.

Alain Ducasse at The 

Dorchester, Лондон

Гурме ресторантът е  
управляван  от гурото на 
съвременната кулинария 
– французина Ален Дюкас. 
Главен готвач е Джослин 
Херланд, който предлага на 
гостите 7-степенно сезон-
но меню. Можете да го оп-
итате срещу 420 евро. То 
включва печен черен гъши 
дроб, овкусен с песто от 
билки, раци velouté и филе от 
камбала, ирландски морски 
таралеж и сотирани бейби 
калмари. Комбинацията би 
била още по-добра, ако из-
берете някой от редките 
сортове вино, които ресто-
рантът предлага.

Ithaa Undersea Restaurant, 

Малдиви

Храненето в сърцето 
на Индийския океан е ис-
тинско приключение. Не, не 
преувеличаваме. Тук ще се 
наложи да слезете 16 м под 
морското равнище, за да се 
озовете в пъстрия свят на 
подводния живот. Разглеж-
дайки цветните обитатели 
на океана, които спокойно се 
реят около вас, едва ли ще 
проявите същия ентусиазъм 

към менюто. Но все пак може 
да опитате 6-степенното 
меню, предлагащо малдив-
ски омар, карпачо с хайвер и 

говеждо филе и дори рибеш-
ко око, които ще ви струват 
около 480 евро. 

Restaurant Le Meurice, 

Париж

Най-романтичният град 
рядко е пренебрегван. Няма 
да го пропуснем и когато 
говорим за хранене. В кули-
нарните умения на францу-
зите можете да се убедите 
срещу 450 евро. И то с меню, 
вдъх новено от трапезата на 
Версай. За обстановката до-
принасят разкошните крис-
тални полилеи и антични ог-
ледала. Специалитетите са 
3 – пай от трюфели, телешко 
и козе месо, а всичко това е 
гарнирано от богати плата 
със сирена и десерти.

Maison Pic, Валенс

Франция е една от най-

големите кулинарни дести-
нации, затова предлагаме 
още един ресторант в стра-
ната на виното. Главният 
готвач Анна-София Пик е 
съставила 9-степенно меню. 
Акцентът в нейните специа-
литети са подправките. По-
сещението на Maison Pic ще 
ви струва около 320 евро.

Masa, Ню Йорк

Черешката на тортата 
в менюто тук е парадът на 
екзотични морски дарове. 
Кухнята залага на правилна-
та комбинация между нату-
ралния вкус на продуктите 
и подправките. Менюто е 
изключително семпло и може 
да бъде дегустирано за около 
340 евро. Някои от ястията 
се сервират сурови, но имен-
но това привлича гостите, 

готови за гастрономични 
експерименти.

Per Se, Ню Йорк

Мегаполисът на САЩ 
предлага милиони места за 
забавление, затова едва ли е 
възможно да ограничим избо-
ра си само до едно. Второто 
ни предложение тук е ресто-
рант Per Se, наричан „хра-
мът на висшата кулинария”. 
Дори запазването на маса в 
него е лукс и привилегия. Тя 
ще ви струва около 230 евро. 
Менюто е 8-степенно, но 
нито една съставка в него 
не се повтаря. 

Aragawa, Токио

Луксозно обзаведеният 
с мрамор ресторант може 
да ви предложи питател-
на вечеря срещу 250 евро. 
Менюто включва предим-
но специалитети от месо, 
така че, идвайки в Aragawa, 
би трябвало да сте наис-
тина гладни. В ресторан-

та са обособени отделни 
помещения, даващи въз-
можност на гостите да се 
хранят в уединена и тиха 
обстановка. 

Kitcho, Киото

Релаксиращата и преза-
реждаща атмосфера, която 
създава прекрасната гради-
на, ви поглъща още от входа 
на ресторанта. В отделни 
къщички се намират тата-
ми стаи, където посетите-
лите могат да се разполо-
жат удобно. Този комфорт 
ще ви струва около 450 евро. 
Главният готвач – трето по-
коление, Кунио Toкуока под-
готвя елегантна серия от 
плочи със сезонни местни 
продукти. Те са традицион-
ни ястия, сред които хамо 
(японска морска змиорка) и 
аyu – вид сладководна риба. 

Hotel de Ville, Крисиер

Ресторантът в швей-
царския град се налага като 
един от най-добрите с из-
ползването на висококачест-
вени продукти. Разположен е 
близо до Лозана и се снабдя-
ва с риба от езерото Леман, 
месото е от Фрибур, както 
и пословичното швейцарско 
сирене. Цената на удоволст-
вието да вечеряте тук е око-
ло 280 евро на човек. 

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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Дори резервацията в най-елегантните места по света е привилегия

SubliMotion, Ибиса

Alain Ducasse at The 

Dorchester, Лондон

Masa, Ню Йорк

Ithaa Undersea Restaurant, Малдиви

В следващия брой очаквайте

ИНФРАСТРУКТУРАСПЕЦИАЛЕН ГОСТ

Очаквам КСБ да предложи стандартни 
образци на тръжни процедури

Свързването на 
регионите е задача с 
повишена трудност

Д-р Миглена Павлова, изп. директор на АОП:

МАРШРУТИ
Филаделфия – флагманът 
на американската 
независимост

Per Se, Ню Йорк
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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

Блондинка секретарка нахълтва 
в стаята на айтитата, хвърля 
на бюрото на един от админите 
папка с документи и казва:
- Шефът иска тези неща спешно 
да заминат с електронната поща.
Админът, без да вдига поглед  
от компа си:
- Няма да стане…
Блондинката учудено:
- Защо да не може?
Админът:
- Електронните марки свършиха!

От природата са 
красивата планина 

и минералните 
изводи

***

Каляри 
впечатлява  

с къщи и пажове на брега 
на Средиземно море
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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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Цени за членове на КСБ

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

Дом на строителя

www.abc-enginering.eu
45,00 лв./м2

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

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

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

Еластоизол ст. ТКП4.0 цветно  4,17 лв./м2

Еластоизол стандарт ХПП3.0  2,82 лв./м2

Еластоизол стандарт ТКП4.0  3,99 лв./м2

ПОКРИВНИ ПАНЕЛИ
ОТ ПОЛИКАРБОНАТ

САНДВИЧ ПАНЕЛИ

от 23,00 лв./м2

ХИДРОИЗОЛАЦИИ

Хидростъклоизол ХПП3.0 
2,22 лв./м2

Хидростъклоизол ХКП4.0 
2,63 лв./м2

Хидростъклоизол ТКП4.0 
3,06 лв./м2 

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!

Хотел „Роял Бийч Барсело” – к.к. „Слънчев бряг”
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