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Общински план развива 
Добрич като град на 
бизнеса  стр. 22-23
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Невена Картулева

304 млн. лв. тръгват в началото на сеп-
тември към общините за проекти по спря-
ната Оперативна програма „Околна среда“ 
(ОПОС), а от тях – и към строителите. 
Това съобщи Яна Георгиева – ръководител 
на Управляващия орган на програмата. Тя 
обясни, че в момента тече обработването 
на документите, представени от местни-
те власти в Министерството на околната 
среда и водите (МОСВ), като в началото на 
другата седмица те ще бъдат изпратени за 
сертифициране в Националния фонд към Ми-
нистерството на финансите.

Това ще бъде вторият транш към общи-
ните. Първият – в размер на близо 166 млн. 
лв., беше разпределен по сметките на ми-
нистерства, агенции, кметства и природни 
паркове. Прехвърлянето на средствата от 

държавния бюджет към бенефициентите, 
изпълняващи проекти по ОПОС, се наложи, 
след като ЕК спря плащанията по програма-
та заради констатирани нередности. За по-
вече от половин година финансирането беше 
замразено, поради което общините бяха из-
правени пред невъзможност да покрият за-
дълженията си към изпълнителите на про-
ектите – строителните фирми. Много от 
компаниите бяха на крачка от фалита. Така 
през август се стигна до решението дър-
жавата да възоб нови плащанията по ОПОС 
с пари от бюджета.

Общо 426 млн. евро от ресурса на програ-
мата трябва да стигнат до бенефициенти-
те за 4 месеца, до края на 2014 г. Това е усло-
вието загубата на средства по програмата 
да бъде минимизирана, посочват от МОСВ.

Още по темата на стр. 12-13

Това е вторият транш от бюджета към общините 
за започнатите проекти по ОП „Околна среда“

Д-р Миглена 
Павлова, 
изп. директор 
на Агенцията 
по обществени 
поръчки: 

Очаквам КСБ да предложи 
стандартни образци на 
тръжни документи 

ИНТЕРВЮ

Ще се съсредоточим 
върху 
усъвършенстването 
на подзаконовата 
нормативна база

Арх. Георги Савов, зам.-министър 
на инвестиционното 
проектиране:

Областните 
представителства 
се отчитат за 
изминалата година
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ПУКНАТИНАТА

Оставаха броени дни до предава-
нето на обекта, когато на входната 
площадка на построената от наша-
та бригада кооперация се появи пук-
натина. Това ни дойде като коварен 
удар в гръб. Точно когато бързахме 
да приключим с всички други дребни 
детайли по интериора, циментът на 
площадката се напука по цялата й 
дължина. Бързо забъркахме циментово 
„мляко“, за да направим отливка, която 
да стегне и да скрие пукнатината. Но 
не и не.

Пукнатината упорстваше - две 
отливки направихме,  тя все избиваше. 
Мазачите какво ли не опитваха - под-
силваха отливката с лепила, с мрежи, 
накрая успяха само да намалят цепна-
тината, но не и да я заличат напълно. 
Имаше някакво вътрешно напрежение 
под площадката, което скъсваше не 
само цимента, а и нервите ни. Да 
беше някъде навътре в кооперацията, 
а то - на най-очебийното място, къ-
дето и дете да приемаше сдаването 
на обекта, щеше да забележи, че нещо 
не е наред. 

А какво беше това нещо, си оста-
ваше загадка - трябваше да разкопа-
ем всичко, за да открием невидимата 
причина. Все едно да търсим игла в 
купа сено. Бригадирът дълго гледа пук-

натината и накрая се предаде. Как-
то винаги, когато станеше напечено, 
отиде да поседне под дебелата сянка 
на старата липа, която растеше бли-
зо до площадката. Между дебелите 
й корени се беше образувало удобно 
като кресло място. Бригадирът се 
запъти към дървото, но се препъна 
в него. Тъй като не за първи път се 
случваше, някой извика: „Шефе, ти пък 
все не ги виждаш тези корени!“ Каква 
истина се оказа, че има в тези слу-
чайни думи! 

Бригадирът наистина не беше ви-
дял досега, че именно корените на-
прягат цимента отдолу на входната 
площадка. Но понякога, макар и исти-
ната да е толкова очевидна, трябва 
да се препънеш в нея, за да я видиш. 
Е, поне знаехме каква е причината за 
пукнатината и обяснихме при сдава-
нето на обекта, че поради екологични 
съображения сме оставили корени-
те на липата да растат на воля. Не 
знам как на бригадира му хрумна това 
обяснение, но той, откакто се спъна, 
сякаш получи за много неща прозре-
ние свише.     

   

От тухларната 
Петър Донкин

Тухла четворка

www.tondach.bg    

TONDACH®

Изграждането на комплекса се отлага за 2015 г.

Маринела Йонкова

Министерството на 
културата ще помогне на 
Столичната община за 
съхранението на архео-
логическите разкопки от 
Античния културно-кому-
никационен комплекс „Сер-
дика“ на столичното Ларго. 
„Надявам се до 15 септем-
ври обектът да бъде под-
готвен за зимата”, каза 
кметът на София Йорданка 
Фандъкова на съвместна 
пресконференция с минис-
търа на културата Мартин 
Иванов. 

С т оли ч н и я т  к м е т 
обясни, че консервацията 
ще е временна, а минис-
терството ще подпомогне 
дейностите по отводнява-
не на обекта, като постави 
помпи. От „Зелени систе-
ми” пък ще се заемат с по-
чистването на тревите, с 
които след двегодишно за-
бавяне са обрасли уникални-
те археологически разкопки 
под пл. „Независимост” в 
центъра на столицата.

Фандъкова каза, че се е 
обърнала за помощ към кул-
турното ведомство заради 
забавянето на процедурата 
за избор на изпълнител на 
проекта за Ларгото. „За 
мен е изключително непри-
ятно, че обектът изглежда 
по този начин, особено след 
като съвместно с „Метро-

политен“ ЕАД вложихме 
почти 6 млн. лв.”, обясни 
столичният кмет. 

Министерството на 
културата ще помогне на 
Столичната община не 
само защото обектът се 
намира в центъра на Со-
фия, а и защото той е от 
огромно историческо и кул-
турно значение за Европа, 
обясни министърът на кул-
турата Мартин Иванов. За 
работа по отводняването 
и консервацията на обекта 
ще бъдат наети хора по 
програмата за временна 
заетост. Освен това ми-
нистърът се ангажира да 
възложи на специално ото-
ризиран служител да отго-
варя за опазването на ком-
плекса след консервацията. 

Процедурата по избор 
на изпълнител се обжалва 
пред КЗК, уточни от своя 
страна столичният кмет. 

Фандъкова изрази надеж-
да, че след приключване на 
всички жалби и съдебни про-
цедури Ларгото ще се пре-
върне в една от големите 
атракции на града.

Припомняме, че нова об-
ществена поръчка за изпъл-
нение на обект „Античен 
културно-информационен 
комплекс „Сердика” – втори 
и трети етап“, беше обя-
вена на сайта на култур-
ното ведомство през юли 
с прогнозна стойност 10,5 
млн. лв. В края на месеца 
обаче беше спряна заради 
жалба до Комисията за за-
щита на конкуренцията.

Проектът за Ларго-
то предвижда изграждане 
на музей, място за отдих, 
сцени, зони за изложби и 
книжарница. Комплексът 
ще действа в съчетание с 
разкритите археологически 
находки. 

Снимка Денис Бучел
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Европа трябва да мобилизира 300 млрд. евро пу-
блични и частни инвестиции и да ги насочи към рас-
теж и заетост – това е заложено в управленската 
програма на председателя на ЕК Жан-Клод Юнкер. 
Според него Европа се нуждае от нова индустри-
ализация. 

През октомври той ще попълни екипа на коми-
сията и официално ще даде старт на работата 
по приоритетите си. Политическото равенство 
между половете и включването на повече жени 
като еврокомисари бяха сред основните акценти 
на предизборната платформа на Юнкер. България 
номинира за един от най-важните постове – този 
на външен министър на ЕС, настоящия еврокомисар 
за международно сътрудничество, хуманитарна по-
мощ и реакция при кризи Кристалина Георгиева. За 
първи път дипломат от България има шанса да за-
еме толкова висок пост в ЕК. Структурирането и 
започването на работата на новата комисия е от 
изключителна важност за успешния старт на новия 
програмен период и на оперативните програми. В 
последните години на финансова криза и намалени 
частни инвестиции именно фондовете на ЕС и обя-
вяваните обществени поръчки по тях се превърнаха 
в спасителен пояс за строителния бранш у нас.

ОТ СКИЦА-ВИЗА
ДО РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ

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

 Оценка на съответствието 
 Строителен надзор  
 Инвеститорски контрол  
 Енергийна ефективност 
 Оценки 

100 ÄÓÌÈНевена Картулева

Емил Христов

„Отговорният и профе-
сионален подход към исто-
рическото и културното 
ни наследство е важен 
не само за гражданите и 
посетителите на София, 
но е и повод за самочувст-
вие колко богат е нашият 
град.“ Това заяви президен-
тът Росен Плевнелиев при 
откриването на комплекса 
при гробницата на Хоно-
рий до базиликата „Света 
София“ в столицата. В це-
ремонията участва и кме-
тът Йорданка Фандъкова. 
За реставрирането на 
обекта са били използва-

ни почти 300 хил. лв., като 
средствата са от бюдже-
та на общината. 

В приветствието си 
държавният глава посочи, 

че Столичната община е 
показала европейско от-
ношение към културното 
ни наследство. „Немалко 
от него е пропиляно или 

унищожено през десетиле-
тията от прибързан стре-
меж към модернизация, от 
идеологическо заслепение, 
от алчност или неграмот-
ност“, заяви Плевнелиев. 

„Комплексът се пре-
връща в чудесно допълне-
ние към пространството 
под храма „Света София”, 
където вече бяха експони-
рани около 50 автентични 
гробници. Изследването и 
отварянето за посетите-
ли на този значим исто-
рически обект нямаше да 
бъдат възможни без годи-
ни наред, ден по ден упори-
та работа от страна на 
археолози, историци, ар-

Снимка Денис Бучел

2 септември     
Весела Цолова, 
председател на ОП на КСБ – Смолян 

4 септември    
Доц. д-р инж. Чавдар Дончев, член на Комисията 
за воденето, поддържането и ползването на ЦПРС

Предвиждат повече възможности за финансиране

Страницата подготви
Мирослав Еленков

Фонд ФЛАГ възстановява пла-
щанията по текущи договори за 
кредит, свързани с изпълнението 
на проекти по Оперативна програ-
ма „Околна среда“ (ОПОС), е решил 
Съветът на директорите на фонда. 
Това се посочва в прессъобщение на 
Министерството на регионалното 
развитие. Като първа стъпка ще 
бъдат платени 14 млн. лв. – това 
е стойността на постъпилите и 
обработени до момента искания 
от местните власти. Фондът ще 
продължи разглеждането и отпуска-

нето на средства и на следващи по-
стъпили заявления. Институцията 
спря плащанията по проекти на 28 
април т.г. с мотив запазване на кре-
дитния си портфейл, след като през 
ноември 2013 г. ЕК прекъсна възста-
новяването на разходите по ОПОС.

Още с встъпването си в длъж-
ност вицепремиерът и министър на 
регионалното развитие и на инвес-
тиционното проектиране Екатери-
на Захариева се обяви за размразя-
ване на фонд ФЛАГ като финансов 
инструмент за предоставяне на 
нисколихвени кредити в подкрепа на 
българските общини при осъщест-
вяване на проекти с европейско 

финансиране. Паралелно с това се 
работи активно и вече е подготвен 
вариант за увеличаване на капитала 
на фонда, което ще осигури допълни-
телни възможности за финансиране 
на повече проекти, уточняват от 
министерството.

Възстановяването на плащания-
та е стъпка за връщане на доверие-
то в институциите, минимизиране 
на риска от загуба на средства по 
оперативните програми, спасяване 
на строителния сезон и гарантира-
не на работните места на стоти-
ци работници в сектора, коментира 
вицепремиерът по повод решението 
на фонда.

След разговор с ми-
нистъра на икономиката 
и енергетиката Васил 
Щонов председателят 
на Държавната комисия 
за енергийно и водно ре-
гулиране (ДКЕВР) Боян 
Боев и неговият замест-
ник Лилия Младенова са 
подали оставки. Други-
ят зам.-председател на 
ДКЕВР, който също бе 
поканен от служебния ка-
бинет да се оттегли от 
комисията, все още не е 
оповестил своето реше-
ние. Поради съмнения за 
конфликт на интереси 
служебното правител-
ство смята за  редно 
Еленко Божков да бъде 
отстранен като член на 

регулатора.
Припомняме, че още 

през май 2013 г .  една 
от препоръките на ЕК и 
Световната банка в тех-
ните доклади за състоя-
нието на енергийния сек-
тор бе именно укрепване 
капацитета на ДКЕВР. 
Нещо повече – в свое 
писмо до българското 
правителство от 4 ап-
рил 2013 г. европейският 
комисар по енергетика-
та Гюнтер Йотингер по-
сочва състава на ДКЕВР 
като пример за назначе-
ния, „които не доприна-
сят за изграждането на 
доверие в независимост-
та и безпристрастност-
та на регулатора“. 

„ЧЕЗ Разпределение България” АД започна подмяната 
на 41 км кабели средно напрежение в столичния квартал 
„Княжево”. Кабелите са увредени поради кражба на медния 
екран и има риск от пожари. След завършване на обекта ще 
бъде подобрена сигурността на електрозахранването на 
100 хиляди клиенти в кварталите „Горна баня”, „Княжево”, 
„Бояна”, „Мърчаево”, „Овча купел” и „Борово”. Проектът на 
стойност 665 хил. лв. ще отклони 72% от инвестициите на 
компанията в София, планирани през август.

„Като професионалисти съзнаваме, че мрежата е ста-
ра и се нуждае от сериозни инвестиции, но решенията на 
ДКЕВР през последната година и половина силно намалиха 
приходите и ни принуждават да работим на загуба. Посега-
телствата над съоръжения отнемат от и без това недос-
татъчните финансови ресурси. Това пряко засяга качество-
то и сигурността на доставките за нашите клиенти”, каза 
Петър Докладал – регионален мениджър на ЧЕЗ за България. 

През август 2014 г. „ЧЕЗ Разпределение България” АД 
започна реализацията на 35 нови инвестиционни проекта в 
Западна България. Инвестирани са общо 1960,5 хил. лв. От 
тях в София се инвестират 917,6 хил. лв. за изграждането 
на 13 проекта. От стъпването си на българския пазар до 
края на 2013 г. „ЧЕЗ Разпределение България” АД е вложила 
над 728 млн. лева за поддържане и реновиране на електро-
разпределителната мрежа в Западна България. 

хитекти, реставратори, 
общински представители 
и, разбира се, прекрасния 
кмет и неговия екип”, до-
пълни Плевнелиев.

„От днес София ще 
стане още по-богата ду-
ховно, а световната исто-
рическа съкровищница ще 
се допълни с тази уникална 

гробница, станала досто-
яние не само на жителите 
и на гостите на града, но 
и на цялото човечество. 
Това е правилната стъп-
ка и във връзка с визията 
на София като кандидат 
за Европейска столица на 
културата през 2019 г.”, 
подчерта президентът.
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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

Правителството освободи Корнелий Желязков като 
областен управител на Сливен и назначи на поста Валя 
Радева.

Тя постъпва в местната администрация през 2004 г., 
след като завършва право в Бургаския свободен универ-
ситет. Заемала е различни длъжности и в момента е гла-
вен юрисконсулт в дирекция „Административно-правно 
обслужване, финанси и управление на собствеността”.

С друго решение кабинетът потвърди назначението 
на Росен Руфев за генерален консул на България в Милано. 

По стара строителна традиция завършването на грубия стро-

еж на новия храм „Св. Рождество Христово” в столичния район 

„Младост” бе отбелязано със специален ритуал. Кметът д-р Цве-

та Авджиева и многобройните гости приветстваха строители-

те за отличната им работа. Бригадирите на кофражистите и 

на арматуристите бяха дарени с ризи, както повелява обичаят.

Снимка Георги Сотиров

До края на годината трябва да бъдат разплатени 1,33 млрд. лв.

Десислава 
Бакърджиева

България може да за-
губи над 193 млн. евро до 
края на годината. Около 
110 млн. евро е рискът от 
загуба на средства по ли-
ния на седемте оператив-
ни програми, а повече от 
83 млн. евро са застраше-
ни по Програма за разви-
тие на селските райони 
(ПРСР) и Оперативна про-
грама „Развитие на сек-
тор „Рибарство”  (ОПРСР). 
Това съобщи вицепреми-
ерът Илияна Цанова по 
управление на средства-
та от Европейския съюз, 
която представи доклад 
за статуса на договаряне 
и изпълнение на оператив-
ните програми. В прескон-
ференцията се включи и 
министърът на земеделие-
то и храните Васил Грудев, 
който представи пробле-
мите по ПРСР.

„Чака ни много рабо-
та, за да намалим до ми-
нимум загубата на сред-
ства през 2014 г. До края 
на годината трябва да 
бъдат разплатени 1,33 
млрд. лв., а до момента 

са платени едва 449 млн. 
лв. Към 15 август са вери-
фицирани 55% от всички 
европейски средства за 
целия програмен период, а 
сертифицираните са 52%. 
Няма неизвършени плаща-
ния към България от ЕК, с 
изключение на спрените 
пари по оперативните 
програми „Околна среда” 
и „Регионално развитие”, 
заяви Цанова. По думите й 
най-тежко е положението  
при ОП „Околна среда”. В 
момента възможната за-
губа на средства по нея 
се оценява на 81,9 млн. 

евро, като това е опти-
мистичният вариант. „По 
програмата заварихме 
необработени искания за 
плащания от бенефици-
енти по 200 проекта на 
обща стойност над 300 
млн. лв. На практика пла-
щания по тази програма 
не са извършвани повече 
от половин година. Липсва 
каквато и да било органи-
зация и план за действие 
за излизане от ситуаци-
ята. Налице са противо-
речащи си документи и 
становища, издавани от 
ръководителя на Управля-

ващия орган”, подчерта 
вицепремиерът.

Сериозни проблеми 
има по ОП „Регионално 
развитие” заради спрени-
те плащания от ЕК по две 
приоритетни оси. Риско-
вете по тази програма 
възлизат на 18,4 млн. евро. 
Министър Васил Грудев 
представи статуса на 
Програмата за развитие 
на селските райони. Спо-
ред него, каквито и мерки 
да се предприемат, загуба 
на средства ще има за-
ради липса на време. По 
негова оценка те ще са 
между 53 и 83 млн. евро. 
„В продължение на месеци 
в Държавен фонд „Земе-
делие” не са обработвани 
проекти. Това са повече 
от 2 хил. неподписани до-
говора, които са изпусна-
ли срока. Няма как да се 
плащат средства, когато 
няма одобрени проекти”, 
заяви министърът. Той 
допълни, че е необходимо 
да се реши и въпросът с 
липсващия Сертифициращ 
орган към земеделските 
програми. Такъв трябва да 
бъде избран най-късно до 
октомври 2014 г.

Снимка авторът

Емил Христов

До началото на кампанията за предс-
рочните парламентарни избори остава 
една седмица и партийните централи 
представиха своите кандидати по райони. 
Желание да участват в изборите на 5 ок-
томври заявиха 18 партии и 7 коалиции. 

Председателите на ГЕРБ и БСП – Бой-
ко Борисов и Михаил Миков, застават един 
срещу друг в софийския 25-и избирателен 
район. Там за ДПС гласове ще събира ми-
нистърът на финансите в кабинета „Оре-
шарски“ - Петър Чобанов, който води лис-
тата и в Монтана.

Други техни опоненти там са водачът 
на „Атака“ Волен Сидеров, Меглена Кунева 
(коалиция „Реформаторски блок”) и Росен 
Петров от ББЦ. Новосформираната партия 
АБВ на бившия президент на България Геор-
ги Първанов пък ще разчита на зам.-пред-
седателя си и бивш евродепутат Ивайло 
Калфин. 

Пловдив е вторият град, в който листа-
та повежда Бойко Борисов. Там сили срещу 

него ще мери Николай Бареков от ББЦ, Вен-
цислав Каймаканов (ДПС), бивш областен 
управител на Пловдив, а БСП издига Дими-
тър Дъбов.

Интересно състезание се очертава и 
във Варна. В морската столица БСП за пър-
ви път ще участва с бившия военен минис-
тър Ангел Найденов начело на листата. До-
сега той е избиран за депутат от Хасково 
и Перник. Негови опоненти ще бъдат Лиляна 
Павлова (ГЕРБ), Радан Кънев („Реформатор-
ски блок”), Ивайло Калфин (АБВ) и Йордан 
Цонев (ДПС). В Бургас ГЕРБ ще разчита на 
бившия зам.-министър на околната среда и 
водите Ивелина Василева да поведе листа-
та. Срещу нея БСП ще играе с непартийния 
Петър Кънев, а  ДПС с Хюсеин Хафъзов.

В Благоевград избирателите ще могат 
да гласуват за Цветан Цветанов (ГЕРБ), 
Кристиан Вигенин (БСП), Ангел Джамбаз-
ки („Патриотичен фронт”), Алиосман Има-
мов (ДПС), Николина Чакърдъкова (АБВ). За 
Кърджали са Лютви Местан (ДПС), Милко 
Багдасаров („БСП – Лява България”) и Цвета 
Караянчева (ГЕРБ).

Емил Христов

Малко над 2,8 млн. лв. от 
ОП „Регионално развитие“ са 
инвестирани в изграждане-
то на система за автомати-
зирано събиране на данните 
за трафика по републикан-
ските пътища от II и III клас. 
Това съобщи председателят 
на УС на Агенция „Пътна ин-
фраструктура“ инж. Лазар 
Лазаров по време на прес-
конференция за представяне 
на дейността по проекта 
„Изграждане на система за 
автоматизирано събиране 
на данни за трафика по ав-
томобилните пътища в Ре-

публика България”. 
По време на събитието 

стана ясно, че най-натова-
реният второкласен път в 
страната е Околовръстно-
то шосе на София, по което 
средно на денонощие преми-
нават между 20 хил. и 35 хил. 
моторни превозни средства. 
Според ръководителя на про-
екта Мирослав Ценов с въ-
веждането на автоматизи-
раното броене на трафика 
се поставя началото на ин-
телигентните транспортни 
системи в България.

Общо 120 автоматични 
устройства ще отчитат 
трафика денонощно. 91 от 

монтираните броячи са на 
второкласните пътища, а 
29 са на третокласните.

„Проектът е иновативен 
за страната. Отчитането 
се извършва с голяма точ-
ност. Технологията, която 
използваме, изпраща данни 
до АПИ от монтираните ка-
мери на всеки 5 минути, кое-
то е почти в реално време“, 
уточни Ценов. Той коменти-
ра още, че чрез измерването 
на трафика по пътната мре-
жа се доказва целесъобраз-
ността на извършваните 
строително-монтажни дей-
ности и устойчивостта на 
проектите във времето. 
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Удължават срока за сключване на договори по проектите до 15 септември

Румен Порожанов, министър на финансите:

Страницата 
подготви
Мартин Славчев

Бюджетът на Публична-
та инвестиционна програма 
(ПИП) „Растеж и устойчиво 
развитие на регионите“, 
възлизащ на 500 млн. лв., 
вероятно ще бъде намален 
със 150 млн. лв. Това съобщи 
министърът на финансите 
Румен Порожанов на прес-
конференция след редовно-
то седмично заседание на 
Министерския съвет. Той 
уточни, че данните за на-
предъка по програмата са 

станали ясни след преглед 
на изпълнението на всеки от 
одобрените проекти, който 
е бил направен на заседание 
на Междуведомствения съ-
вет, отговарящ за ПИП.

Министърът напомни, 
че на 10 юни е трябвало да 
бъде извършена проверка 
на обществените поръчки 
по дейностите, финансира-
ни от ПИП. Според плана на 
програмата, изготвен от 
предишното правителство, 
през юни Междуведомстве-
ният съвет трябваше да 
обработи информацията за 
проведените процедури по 

Закона за обществените по-
ръчки (ЗОП). Проектите, по 
които те не са приключили и 
за които не е сключен дого-
вор с изпълнител, трябваше 
да се прекратят, а освобо-
деният от тях ресурс да се 
пренасочи към други подаде-
ни предложения с готовност 
за реализация. Критериите 
за спиране на одобрен про-
ект са два – ако до 10 юни 
няма проведена процедура 
по ЗОП и ако до 1 септем-
ври няма сключен договор за 
изпълнение. Бившият минис-
тър на финансите Петър Чо-
банов обаче заяви, че оставя 

Снимка авторът

Строителните фирми, 
които ще правят ремонти-
те по проекта за саниране 
на жилищни сгради с евро-
пейски пари, ще бъдат из-
брани до 20 септември. До 
10 септември ще приключи 
изборът и на проектант и 
надзор. Това заяви вице-
премиерът и министър на 
регионалното развитие и 
инвестиционното проек-
тиране Екатерина Заха-
риева по време на среща с 
Асоциацията на сдружени-
ята на собствениците на 
сгради, одобрени за учас-
тие в проекта „Енергийно 
обновяване на български-
те домове“.

Захариева подчерта, че 
изпълнението на програма-
та през последната година 
е забавено необосновано, 
и очерта като основна 
причина за това липсата 
на диалог, прозрачност и 
информация. Това демоти-
вира много от граждани-
те да кандидатстват със 
свои проекти за енергийно 
обновяване, посочи тя. Ви-
цепремиерът припомни, че 
като служебен министър 
на регионалното развитие 
миналата година е успяла 

да осигури 75% европейски 
грант, както и да създаде 
фонд, който да покрие 100% 
от разходите на социално 
слаби собственици на жи-
лища, което е довело до го-
лям интерес от страна на 
гражданите към програма-
та. Година по-късно обаче 
няма напредък по процеду-
рите и тепърва предстои 
изборът на проектант, 
строител и надзор. Заха-
риева бе категорична, че 
екипът на МРР под нейно 
ръководство ще положи 
всички усилия програмата 
да приключи успешно. 

По време на срещата 
стана ясно, че към днешна 
дата са подадени над 380 
заявления от собственици 
на жилищни сгради. Между 
МРР и ползвателите са 
сключени и 52 споразуме-
ния, по които сградите са 
готови за проектиране и 
извършване на СМР. 

„Тази програма е изклю-
чително важна, защото 
енергийната ефектив-
ност е приоритет на ЕС“, 
подчерта Захариева, уве-
рявайки присъстващите, 
че през следващия програ-
мен период средствата за 

енергийно обновяване ще 
бъдат повече в сравнение 
със сегашните 50 млн. лв. 

По отношение на бло-
кираните пари за саниране 
в Корпоративна търговска 
банка вицепремиерът уве-
ри собствениците, че тех-
ните доверителни сметки 
са защитени и няма да 
бъдат изгубени. Що се 
отнася до 13-те млн. лв. 
за нисколихвено кредити-
ране, които също са депо-
зирани в КТБ, решение ще 
се търси в посока интерес 
на други търговски банки, 
които да кредитират соб-
ствениците при изгодни 
условия. През следващата 
седмица предстоят разго-
вори на Екатерина Захари-
ева с тях. 

От страна на асоциа-
цията бе изразена благо-
дарност към вицепремиера 
за отношението към про-
екта и дадения ясен знак 
за ускоряване на процеду-
рите. Представителите 
на организацията насто-
яха за възстановяване на 
нормалния диалог и поста-
вяне на графици и сроко-
ве за дейностите, които 
предстоят.

Правителството отправи покана до 
Европейската комисия за извършване на 
партньорска проверка относно способ-
ностите на страната за управление на 
риска от бедствия. Темата беше обсъде-
на на заседанието на кабинета, на което 
гост беше комисар Кристалина Георгиева.

Партньорските проверки могат да 
се извършват въз основа на Решение 
1313/2013/ЕС относно Механизма за граж-
данска защита на съюза, което влезе в 
сила в началото на годината. То предвиж-
да изграждането на обща политическа 
рамка за превенция на риска от бедствия. 

Партньорските проверки се извърш-
ват изцяло на доброволна основа – по 
искане на държава членка, посредством 

външно оценяване и взаимно обучение, с 
необвързващи препоръки за това как да 
се подобри политиката за управление 
при бедствия. Екип от външни експерти, 
чиято работа се финансира от ЕК, осъ-
ществява цялостен преглед на момент-
ното състояние – готовността, способ-
ностите, съществуващите стратегии и 
др. Техните констатации, анализи и пре-
поръки дават възможност за подобряване 
на управлението и политиките, свързани 
с управлението при бедствия, както и за 
ангажирането на широк кръг отговорни 
институции и заинтересовани страни. 
През 2012 г. и 2013 г. пилотни партньорски 
проверки са проведени във Великобрита-
ния и във Финландия.

Правителството одобри позицията на 
България за предстоящия извънреден Евро-
пейски съвет. На 30 август ръководители-
те от държавите – членки на ЕС, трябва да 
номинират кандидати за нов състав на ЕК, 
председател на Европейския съвет и върхо-
вен представител по въпросите на външ-
ните работи и политиката за сигурност. 
Страната ни, която ще бъде представе-
на от президента Росен Плевнелиев, ще 
защитава кандидатурата на досегашния 
член на комисията Кристалина Георгиева 
за върховен представител или, както е по-
популярен постът, външен министър на ЕС.

Той се изби-
ра от Европей-
с к и я  с ъ в е т  с 
квалифицирано 
мнозинство със 
съгласието на 
председателя на 
ЕК. Мандатът му е пет години, по подобие 
на този на останалите комисари. Встъ-
пването в длъжност на новата ЕК е пред-
видено за 1 ноември, а на председателя на 
Европейския съвет – на 1 декември.

Още за новата ЕК и за жените в евро-
пейската политика   на стр. 26 - 27.

задачата за ревизията на 
своя наследник. Така се ока-
за, че в началото на септем-
ври не са сключени контра-
кти за много от проектите, 
а за други дори не са обявени 
обществени поръчки.

Затова е било решено 
срокът за договаряне на дей-
ностите да се удължи с две 
седмици – до 15 септември, 
обясни Румен Порожанов. 
Според него дотогава за зна-
чителна част от проектите 
на министерствата няма да 
са избрани изпълнители, как-
то и за част от финансира-
ните предложения на общи-
ните. След 15 септември  ще 
стане ясна и точната сума, 
с която ще се редуцира бю-
джетът на програмата.

Повече по темата на 
стр. 12 – 13.



ме някои от наредбите по ЗУТ не са 
подобрявани по никакъв начин. То-
ест, ние променяме ЗУТ, но не и на-
редбите. Съответно не получаваме 
търсения резултат и тези наредби 
ни пречат в ежедневната работа.

Дадох си сметка, че в следва-
щите три месеца трябва да се 
съсредоточим върху задачата да 
работим по прецизирането на под-
законовата база, което може да се 
реализира в този период. Промени-
те са важни, защото ще ни дадат 
възможност за по-нататъшното 
подобряване на ЗУТ. Важен приори-
тет ще е и да запазим дейността 
на Министерството на инвести-
ционното проектиране (МИП) на 
нивото, на което трябва да бъде. 
Ведомството трябва да продължи 
да работи в мандата на това пра-
вителство.

Още в първите дни като 

зам.-министър имахте среща с 

представители на Камарата на 

строителите в България (КСБ). 

Полезна ли беше? Кои бяха най-

важните неща, които научихте?

Срещите с всички професио-
нални организации, свързани с ин-
вестиционния процес, бяха важна 
крачка към изпълнението на основ-
ната ми задача. Въпреки че пробле-
мите в сектора са добре известни, 
разговорите ми с КСБ и другите 
браншови структури бяха много 
полезни. Не мога да кажа, че сме 
открили нещо ново. Положител-
ното беше, че представителите 
на бизнеса посочиха едни и същи 
трудности. Съсредоточихме се 
върху добре познатите на всички 

проблеми и се обединихме около пъ-
тищата за решаването им.

Една от темите, дискути-

рани на срещата с КСБ, бе не-

обходимостта от приемане на 

правилник за възлагане на об-

ществените поръчки в строи-

телството. Считате ли, че е 

възможно в следващите месеци 

Министерският съвет да приеме 

този толкова важен за бранша до-

кумент?

Надявам се това да се случи. 
Проучвам въпроса за свършеното 
до момента по този правилник. 

Какви други подзаконови 
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Десислава Бакърджиева

Арх. Савов, как приехте избора 

ви за служебен зам.-министър на 

инвестиционното проектиране?

 За избора най-добре може да 
отговори министърът на реги-
оналното развитие Екатерина 
Захариева, която е и министър 
на инвестиционното проектира-
не и вицепремиер по икономиче-
ската политика. Предполагам, че 
има значение експертността ми 
в областта на инвестиционното 
проектиране, изградена на базата 
на 20-годишния ми опит. Приемаме 
позицията, от една страна, като 
признание за авторитета, който 
съм изградил с много работа, а от 
друга – като голяма отговорност и 
предизвикателство.

Казахте „предизвикателство” 

– какви са основните приорите-

ти, които стоят пред вас?

Основните задачи, които ми 
бяха поставени от министър Ека-
терина Захариева, са главният 
мотив да приема поста на зам.-
министър на инвестиционното 
проектиране за този кратък пери-
од. Най-важният приоритет е да 
предприема мерки за подобряване 
на инвестиционния климат. В рам-
ките на три месеца трябва поне 
малко да променим инвестицион-
ния процес в положителна насока, 
тъй като има всеобщо усещане от 
страна на проектантите, строи-
телите и възложителите, че липс-
ват прозрачност и предвидимост.

Осъзнавам, че досега са праве-
ни много опити за реформи, които 
в крайна сметка не са се случили. 
Те са били неуспешни поради две 
основни причини. От една страна 
заради начина, по който професио-
налните организации влизат като 
страни в този процес. Може би не е 
намерен правилният път, по който 
те да бъдат ангажирани в промя-
ната. Втората пречка е, че винаги 
се поставят по-високи цели в опит 
да се свърши всичко бързо, и то по 
най-добрия начин. Така се пропус-
кат няколко поредни стъпки и ре-
зултатът не е удовлетворителен. 
Подходът, който ще се опитам да 

наложа, е промените да се извърш-
ват с малки крачки в интерес на 
крайната висока цел. Постепенно 
чрез промени от компетенцията 
на министерството да се търси 
по-бързият ефект, а не веднага 
да пристъпваме към промяната на 
закони, което със сигурност ще е 
с ефект далеч във времето. А до-
тогава? По мои наблюдения в 90% 
от случаите, когато са се пред-
приемали подобни инициативи, те 
са започвали със Закона за устрой-
ство на територията (ЗУТ). Изме-
нението на този закон е любима 
тема за всички правителства. Той 
е редактиран десетки пъти през 
последните години. В същото вре-

нормативни изменения, 

свързани със строител-

ството, биха могли да се 

придвижат?

Усилията ми ще бъдат 
насочени върху регламенти-
рането на обема и съдържа-
нието на инвестиционните 

проекти. Вероятно ще има много 
коментари от чиновническите 
среди и администрациите, одобря-
ващи проектите, че това е поред-
ният амбициозен опит, от който 
няма смисъл. Това е въпрос, който 
е много важно да намери своето 
решение, тъй като обемът и съ-
държанието на инвестиционните 
проекти влияят на всички участни-
ци в строителния процес. Учудващо 
е, че нямаме такъв регламент. Кой 
има полза от това да не знае какви 
проекти точно се внасят? Ако има 
регламент, проектантът и над-
зорникът ще работят по-лесно, а 
възложителят ще е по-информиран. 
Би трябвало и администрацията, 

която одобрява проектите, да има 
полза от такъв регламент, защото 
процесът ще се контролира много 
по-лесно. Проектите ще отгова-
рят на едни и същи критерии и ще 
има предвидимост. В момента ня-
маме единни стандарти за обема и 
съдържанието на инвестиционни-
те проекти, въпреки наличието на 
Наредба 4 от ЗУТ. Тя дава някакви 
рамки, които обаче имат твърде 
обширни и разнородни тълкувания. 
Факт е, че всеки от участниците 
в инвестиционния процес, както и 
одобряващите органи тълкуват 
разностранно правилата, когато 
те не са прецизни. Един от най-
очевидните примери за това е сро-
кът (който съгласно последните 
промени на ЗУТ е двуседмичен) за 
регистрация на проектите, които 
са внесени с доклад за съответ-
ствие в общините или в другите 
ведомства, упълномощени да изда-
ват разрешения за строеж. Общо-
известен факт е, че масово този 

срок не се спазва. Най-често като 
аргумент се посочва, че издаване-
то на разрешение за строеж се 
бави заради грешки в докладите за 
съответствие. И в този случай не 
е дефинирана достатъчно ясно от-
говорността на надзора, изготвил 
„грешния” доклад, и на администра-
цията, с чийто подпис и печат се 
издава съответният администра-
тивен акт. Убеден съм, че липсата 
на ясен регламент е основната 
причина за това волно или неволно 
да се нарушава ЗУТ.

Въвеждането на ясни стан-

дарти ще повлияе ли на качест-

вото на проектите?

Какво означава качество на 
проектите? Имаме ли критерии за 
качество на проекти? Къде са те 
и кой ги определя? В Наредба 4 на 
ЗУТ пише, че възложителят опре-
деля кои проекти трябва да бъдат 
възложени. Фазата „Технически 
проект“, на която най-често се 

Георги Савов е роден на 4 август 1963 г. Завършил е архитектура в 
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строителството. От 2003 г. е и управител в архитектурно и дизайнерско 

студио „Вамос” ООД. Арх. Савов е участвал в реализацията на редица 
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Арх. Георги Савов, зам.-министър на инвестиционното проектиране       

Очаквам пълна подкрепа от КСБ  
в начинанието ми за подобряване на 
инвестиционния климат

Снимка Денис Бучел
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изготвя проектната документа-
ция, в нашата действителност 
представлява една широка грани-
ца между понапреднала идейна фаза 
и абсолютно недовършен работен 
проект. Въпросната Наредба 4 
дава възможност на инвеститора 
да определя по негова компетен-
ция кои проекти точно да възложи. 
Законът позволява при наличие на 
разрешение на строеж да се запо-
чне работа на строителната пло-
щадка в така описаните граници 
на техническа фаза. Какъв крите-
рий за качество може да се прилага 
в тези граници, още повече че спо-
ред нашето законодателство ра-
ботната фаза не е задължителна 
и възложителят преценява дали да 
я възложи или не? А там са детай-
лите, спецификациите, количест-
вените сметки и повечето от дей-
ностите, с които може да се оцени 
качеството на един проект. 

Много от възложителите счи-
тат, че щом са получили разре-
шение за строеж, то проектът е 
качествен. Но идва следващ мо-
мент. Строителят започва рабо-
та и установява редица проблеми 
– липсват спецификации, детайли, 
цената не е точна. Обществени-
те поръчки са пример за това. В 
50% от случаите изпълнителят 
трябва да даде точна цена на иде-
ен проект, която на по-късен етап 
да бъде спазена. Има ли строител, 
който може да предвиди точната 
цена на такава ранна проектна 
фаза? Десет години съм бил стро-
ител и от опит знам, че това е не-
възможно. В етапа на реализация, 
когато възложителят стигне до 
проблемите с по-високата реал-
на цена и със срока, едва тогава 
започва да осъзнава, че нещо не е 
наред. 

Едва когато се появи пробле-
мът, което обикновено става поч-
ти година след началото на про-
екта, неопитният възложител си 
дава реална сметка за качеството 
на проекта, но в много от случаите 
процесите или са необратими, или 
цената за тяхното преодоляване е 
твърде висока. Ако възложителят 
или неговият представител за 
съответния проект е технически 
подготвен, има достатъчно строи-
телен опит и носи реална (матери-
ална) отговорност за парите, кои-
то управлява, той ще избере много 
внимателно проектантския екип, 
ще изиска пълния обем проектна 
документация, на базата на която 
да проведе обективни търгове и 
избере правилните изпълнители и 
доставчици. 

Една от причините за лошите 
практики е, че обемът и съдържа-
нието на инвестиционните проек-
ти за различните видове строежи 
не са достатъчно регламентирани. 
Ще насоча усилията си това да се 
промени. Не знам дали времето ще 
е достатъчно, но ще направя всич-
ко по силите си.

Какви мерки ще предприеме-

те по отношение на отговор-

ността на възложителите?

Този въпрос вероятно ще пре-
дизвика и реакции от рода на това, 
че клиентът винаги е прав. В това 
сигурно има доза истина, но къде 
е границата, когато се отнася 
до строително-инвестиционния 
процес? Основните участници в 
инвестиционния процес са ясно 
дефинирани в ЗУТ и за всички има 
конкретно разписани изисквания за 
техническа квалификация и съот-
ветни отговорности, освен за един 
от тях – за възложителя. Според 
сегашното ни законодателство 
възложителят има право да ръко-
води строително-инвестицион-
ния процес, да определя до голяма 
степен правилата в него според 
собствените си разбирания и без 
нужната за това квалификация и 
опит, а само защото има финансо-
вия ресурс за съответния проект. 
По аналогия с това, ако същият 
възложител има пари да си купи ав-
тобус или самолет, означава ли, че 
може да си ги кара, без да притежа-
ва нужната квалификация за това? 
За щастие Законът за движение по 
пътищата и този за летателните 
машини са предвидили, че да имаш 
финансови възможности и да имаш 
необходима за съответната кате-
гория превозно средство правоспо-
собност са две различни неща. На 
този етап в законите, определящи 
правилата в строително-инвести-
ционния процес, такова разграни-
чаване няма. Колкото пари имаш, 
такъв обект можеш да ръководиш.

 Резултатът от липсата на ре-
гулации са ежедневните катастро-
фи в обществените поръчки и в 
частните проекти. Това е основна-
та причина да се разминават пла-
нираните стойности от реалните 
цени и срокове на започнатите 
проекти. Заради тези и много дру-
ги съществени несъответствия 
между заложеното в договорите 
и реалността на строителната 
площадка ни спират плащанията 
по еврофондовете със съмнения 
за нарушения. Причината е, че про-
цесът не се ръководи по правила-
та. Възложителят е най-важният 
участник в инвестиционния процес, 
а в същото време не подлежи на ни-
какви изисквания за квалификация 
и отговорност към останалите. 
Проблемът е, че възложителят 
волно или неволно е в правото си 
да нанесе големи щети по верига-
та, като най-сериозни последствия 
обикновено има за строителя. За 
това трябва да повдигнем темата 
и да си дадем сметка как е решен 
този въпрос в страните с добри 
практики. Очевидно е необходимо 
да се регламентира, че инвести-
ция, която надхвърля даден ценови 
праг и засяга пряко по-голям об-
ществен интерес, трябва да се 
управлява от компетентно лице, 
имащо отговорност за решения-
та, които следва да се вземат от 
името на възложителя, както и за 
последствията от тях не само 
към възложителя, но и към оста-
налите участници в инвестицион-
ния проект. Един от работещите 
стандарти за това са договорите 

на FIDIC. В тях се определя лице-
то инженер консултант, който се 
явява основен фактор в строител-
но-инвестиционния процес. Той е 
балансьорът между безкрайните 
желания на възложителя и реал-
ните строителни възможности в 
рамките на предварително приет-
ия бюджет и срок на съответния 
проект.

Какви други проблеми бихте 

искали да решите въпреки огра-

ниченото време на служебното 

правителство?

Разбираемо е, че искам да свър-
ша повече работи, със сигурност 
няма да има време, но се надявам 
поне да мога да ги поставя на дне-
вен ред за обсъждане. Изключител-
но сериозен проблем, за който про-
дължава да не се говори сериозно, 
са застраховките „Професионална 
отговорност“. Сегашната практи-
ка е обекти за милиони да се проек-
тират срещу годишна застраховка 
„Професионална отговорност” от 
порядъка на 50 лв. за физическо 
лице и около 300 лв. за проектант-
ско бюро, като застрахователният 
лимит е 150 000 лв. за едно съби-
тие и до 300 000 лв. общо за година. 
Проектантите получават застра-
ховката за цялата година, без дори 
застрахователят да се е запознал 
лично с въпросното лице. В също-
то време при застраховането на 
стари автомобили на стойности 
3000 – 5000 лв. всичко се оглежда 
внимателно под лупа, снима се, оп-
исва се, много се внимава, защото 
застрахователят знае, че при про-
пуск ще дължи истински пари. Явно 
е, че при застраховките „Професио-
нална отговорност” той въобще не 
допуска, че ще плаща по какъвто 
и да е повод. Това не е нормално. 
Отговорностите в нашата прак-
тика са тотално размити. Може 
би единствено банковата гаранция 
на строителя е някакво реално фи-
нансово обезпечение към възложи-
теля в инвестиционните проекти. 
Строителите явно са единствени-
те, които носят реално изискуема 
финансова отговорност при допус-
кане на грешки. Обикновено те са 
потърпевшите, когато проектът 
спре заради възникнали проблеми, 
дори те да са в резултат на недоб-
ро проектиране. При лоша проект-
на готовност, включително и по 
причини на възложителя, за които 
говорихме преди това, изпълните-
лят няма как да спази заложените 
цени и срокове, но обикновено той 
е главният виновник. В някаква 
степен и надзорникът има реална 
финансова отговорност, но всички 

останали, напр. проектантите, ня-
мат реални обезпечения чрез свои-
те застраховки. Затова е нужна 
сериозна дискусия по тази тема, 
в която трябва да се включат за-
страхователи. Да разберем какво 
пречи пазарът на строителните 
застраховки да работи в България.

Очаквате ли да срещнете от-

пор по тази тема?

Никой няма интерес да липсва 
реално финансово обезпечение на 
отговорностите в инвестиционни-
те проекти. Ощетен от адекват-
на застраховка „Професионална 
отговорност“ ще бъде единствено 
този, който не смята да си свърши 
работата.

Имате ли притеснения относ-

но ин хаус поръчките?

Изключително против съм об-
ществени поръчки да се възлагат 
без търг на държавни и общински 
предприятия. По този начин се 
заобикаля пазарът и се създават 
условия за злоупотреби. Ин хаус 
поръчките ще направят средата 
непазарна. А когато нещо излезе 
от пазарния принцип, то става 
предпоставка за лоши практики и 
корупция.

Какво е мнението ви за типо-

вите договори в обществените 

поръчки?

Типизацията на договорите 
определено ще има положителен 
ефект. Договорите на FIDIC са 
набор от документи, които да-
ват основни стандартни рамки в 
отделните аспекти на инвести-
ционния процес. Доказано е, че по-
добни рамки оказват положителен 
ефект. Те гарантират предвидими 
резултати. Това не означава, че 
задължително трябва да въведем 
договорите на FIDIC в България, но 
бихме могли да ползваме добрите 
практики в тях. Световният опит 
показва, че типовите договори са 
много полезни не само в строител-
ството, но и в проектирането. За-
това аз смятам, че такива трябва 
да има в инвестиционното проек-
тиране.

Как гледате на предложе-

нието на КСБ за разделянето на 

ЗУТ на два отделни нормативни 

акта?

Считам, че ще е по-добре ЗУТ 
да бъде разделен, отколкото да 
остане в сегашния си вид. Разде-
лянето на норматива условно на 
Закон за устройственото плани-
ране и Закон за строителството 
би могло да улесни работата на 

всички участници. Събрана на едно 
място, строителната нормативна 
база е огромна и понякога това е 
объркващо. Естествено, не виждам 
сериозен проблем да продължим и 
както досега – с един Закон за ус-
тройство на територията. И две-
те форми могат да работят добре, 
стига да са прецизно структури-
рани и подкрепени с необходимата 
подзаконова нормативна база, коя-
то не дава възможност за импрови-
зации и различни тълкувания.

Министерството на инвес-

тиционното проектиране ра-

боти повече от година. Каква е 

визията ви за неговото бъдеще?

Личното ми мнение като чо-
век от практиката за това, дали 
трябва да има Министерство на 
инвестиционното проектиране, 
или не трябва, е че истината е ня-
къде по средата. Факт е, че пре-
ди създаването на ведомството 
инвестиционният процес, и то в 
частта на проектирането, беше 
изключително неглижиран. Проек-
тите бяха нещо, което възложите-
лите правеха, за да не ги глобяват, 
докато си строяха както си искат. 
Това важеше с пълна сила в периода 
на строителния бум. Със създава-
нето на МИП инвестиционното 
проектиране придоби популярност. 
Практиката показва, че през изми-
налата повече от година, в която 
ведомството работи, понякога за-
ради тромавата връзка между МРР 
и МИП са възниквали трудности, 
а понякога и са спирали проекти. 
Сега, когато има един министър на 
двете ведомства, от работещите 
тук разбирам, че работата е много 
по-експедитивна. Инвестиционно-
то проектиране вероятно трябва 
да е част от обща структура с 
МРР, но като ясно обособено звено. 
В крайна сметка политиците и бъ-
дещото правителство ще решат 
кой е най-добрият вариант.

Как ще продължи сътрудни-

чеството ви с КСБ?

Камарата на строителите в 
България е един от участниците 
в инвестиционния процес, който 
работи по най-добрия начин. КСБ е 
професионална организация, която 
има реални регулации и ежегодни 
показатели за спазване на тези 
регулации. Свидетелство за това 
са поддържането на професионал-
ния регистър, изискванията за ква-
лификация, данните за годишните 
обороти. Очаквам пълна подкрепа 
от КСБ в начинанието ми за подо-
бряването на инвестиционния кли-
мат в следващите месеци.

       в служебното правителство:
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Инж. Николинка 
Стоянова, ОП на 
КСБ – Плевен

Членовете на ОП на 
КСБ – Плевен, проведоха 
своето редовно общо съ-
брание, на което област-
ното ръководство на Ка-
марата представи отчет 
за дейността си в пери-
ода 1 октомври 2013 г. – 31 
юли 2014 г. 

Председателят на 
местната строителна 
организация – инж. Розе-
та Маринова, информира 
за изпълнението на ме-
роприятията и поставе-
ните от ръководството 
на КСБ текущи задачи. 

Сред тях са включването 
на Плевен в националния 
проект на Камарата „Аз 
мога да стоя” с ученици-
те от ПГСА „Н. Фичев“ 
през учебната 2014/15 г. 
и инициираната от чле-
новете и подкрепена от 
областното ръководство 
дарителска кампания за 
пострадалите жители 
от Мизия. По волята на 
дарителите с набраните 
средства ще бъдат ку-
пени и изпратени в града 
строителни материали 
за ремонтиране на разру-
шите домове. С цел уве-
личаване на постъпили-
те помощи беше решено 
срокът за кампанията да 

бъде удължен с 10 дни.
По време на събрание-

то беше обсъден Законът 
за обществени поръчки и 
неговото приложение, как-
то и несъвършенствата 
на нормативния акт въ-
преки наскоро приетите 
промени в него. Членове-
те на ОП на КСБ – Плевен, 
решиха дискутираните 
предложения да бъдат из-
пратени до централното 
ръководство на Камарата.

С приемане на отчета 
събранието освободи ръ-
ководството от отговор-
ност за отчетния период, 
приет бе планът за рабо-
та и бюджетът за следва-
щата 2015 г.

Мартин Славчев

Инж. Маринова, след като проведох-

те общото годишно отчетно събрание 

на ОП на КСБ – Плевен, каква е вашата 

оценка за изминалия период? 

Дейността на ОП на КСБ – Плевен, 
през цитирания период беше насочена към 
изпълнение на предвидените мероприятия 
и поставените от ръководството на Ка-
марата текущи задачи.

На регионално и национално ниво в из-
пълнение основните цели за усъвършенст-
ване управлението на строително-инвес-
тиционния процес в защита интересите 
на обществото и членовете ни, в пряк ди-
алог с държавните и общинските инсти-
туции ръководството на Камарата ком-
петентно е отстоявало със становища и 
предложения решаването на актуалните 
проблеми на бранша. 

Постижение на строителите е прие-
мането от законодателя на част от пред-
ложените от КСБ промени в ЗОП. Необхо-
димо е спешното въвеждане на правилника 
за търговете в строителството, както и 
приемането на типови договори за пости-
гане желаната от всички прозрачност и 
яснота. 

Какво е общото състояние на секто-

ра в Плевен?

Състоянието на строителните фирми 
в региона не е добро. Инвестиционният 
пазар се сви поради несигурната полити-
ческа, а вследствие на това и финансова 
и икономическа обстановка в страната. 
Преходният период на европейското фи-
нансиране намали обществените поръчки 
за строителство, за които на всички е 
известно, че крепят сектора. 

Публикуват се статистически данни 
за ръст в строителството, но при нас 
такова нещо не съществува. Преобла-
дават фирмите, без разлика средни или 
малки, които трудно оцеляват в тази об-
становка, а нашият стремеж е и да под-
държаме необходимото ниво на квалифи-
кация на кадрите, техническо оборудване, 
сертификационни системи и др.

Какви обекти се очаква да бъдат ре-

ализирани до края на годината на тери-

торията на областта? 

Сред големите обекти са депото 
за битови отпадъци, обновяването на 
централната градска зона, нова детска 
градина и сграда за Фармакологичния фа-
култет към Медицинския университет. 
Плевенските фирми работят като подиз-
пълнители.

Започна изграждането и на завода за 
кабели, почти пред завършване е голяма 
частна клиника, работи се по разшире-
нието на Завода за маслодобив в Долна 
Митрополия. 

Какви са основните проблеми, с кои-

то се сблъскват строителните фирми 

от Плевен? 

Основният проблем, по който имаше 

най-много коментари на събранието, е все 
още несъвършеният ЗОП. Той позволява 
при провежданите тръжни процедури да 
няма конкуренция, да се ширят субектив-
ните критерии и да печели предварително 
определен изпълнител. 

По този начин не се избира икономиче-
ски най-изгодната оферта, защото обик-
новено цената на предопределения изпъл-
нител е най-високата, дадена от всички 
участници, и често избраната фирма е с 
малък кадрови и технически потенциал. 

На събранието бяха предложени тек-
стове към очаквания правилник за стро-
ителството към ЗОП, които ще насочим 
към централното ръководство на КСБ. 
По-конкретно идеите бяха на първото 
заседание на комисиите за оценяване 
на офер тните предложения в присъст-
вието на кандидатите да се отварят и 
обявяват данните от трите плика, да се 
приемат и прилагат типови тръжни доку-
менти и условия, субективният критерий 
за оценка (ако го има) да не бъде по-висок 
от 10%.

Какви са приоритетите на ОП на 

КСБ – Плевен? 

За преодоляване на немалкото пробле-
ми в строителството е необходима по-
голяма активност на членовете на КСБ 
и участие в организираните на местно и 
национално ниво работни срещи, форуми 
и анкети. Не всички колеги от региона, 
регистрирани в ЦПРС, са наши членове, 
а тяхното място е при нас. Поставени 
за решаване и обсъдени от колективния 
орган, проблемите могат да бъдат пре-
одолявани с общите усилия на бранша 
– без конфронтация, без излишна и кри-
воразбрана конкуренция. Така ще успеем 
да насочим усилията си за по-ефективна 
дейност срещу сивия сектор, който уве-
личава размерите си, срещу неправилната 
трактовка и приложение на някои законови 
решения.

Какво очаквате от новия програмен 

период 2014 – 2020 г.? 

Повече работа, от която имаме ог-
ромна необходимост. Нужни са по-про-
зрачни и справедливи тръжни процедури и 
по-голяма експедитивност в решенията и 
делата на институциите, движещи тези 
дейности.

Инж. Розета Маринова, председател на 
ОП на КСБ – Плевен:

ОБЛАСТНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО - ПЛЕВЕН

Общите събрания в 22 от областните 
представителства на КСБ в страната 
бяха проведени от средата на юли до сега. 

На 29 август членовете на ОП във Ви-

дин, Пазарджик, Силистра и Ямбол ще се 
съберат, за да обсъдят актуалните за 
бранша и местните строители теми и да 
се запознаят с отчетите на областните 

председатели за изтеклия период. На 5 сеп-
тември ще се състои общото събрание на 
ОП – Враца, а на 17-и – на структурата на 
КСБ в Стара Загора.

ОБЛАСТНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО - ТЪРГОВИЩЕ

ОП на КСБ -  Търговище, също проведе общо събрание в четвъртък, след 

редакционното затваряне на броя. Повече за дискутираните теми и приетите 

решения четете в следващия брой на в. „Строител“.
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Инж. Таня Каменова, председател на ОП 
на КСБ – Перник:

ОБЛАСТНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО - ПЕРНИК

Десислава 
Бакърджиева

Инж. Каменова, каква 

е оценката за дейност-

та на ОП – Перник, която 

беше дадена на отчетно-

то събрание на областно-

то представителство? 

Можем да обобщим, че 
периодът бе успешен по 
отношение на дейността 
на Областното предста-
вителство на Камарата 
на строителите в Бълга-
рия в Перник. Успяхме да 
реализираме всички за-
дачи, които си бяхме  по-
ставили на предходното 
годишно отчетно събра-
ние. Но ако говорим за със-
тоянието на строителни-
те фирми, не можем да се 
похвалим, че изминалият 
период бе много добър. 
За това свидетелства и 
намаленият брой на наши-
те членове. През периода 
2013 – 2014 г. ОП – Перник, 
загуби една компания. За 

Инж. Елена 
Симеонова, 
ОП на КСБ – Перник

ОП на КСБ – Перник, отчете дейност-
та си за периода 26 септември 2013 г. – 
15 август 2014 г. Редовното общо годиш-
но събрание се проведе на 27 август. На 
срещата присъстваха 11 фирми членове 
от общо 19.

Основният извод от равносметката 
за разглеждания период е, че работата 
на ОП на КСБ – Перник, на Областния съ-
вет и на председателя инж. Таня Каме-
нова може да бъде оценена положително. 
Това стана ясно, след като единодушно 
бяха приети докладите за дейността на 
Областния и на Контролния съвет на ОП 
– Перник, както и финансовите справки 
по точките от дневния ред. През измина-
лата година Областното представител-
ство е функционирало като пълноценно 
звено на структурата на КСБ. Подпома-
гало е работата на ЦПРС и е защитава-
ло интересите на фирмите членове.

През отчетния период ОП на КСБ 
– Перник, непрекъснато е търсело въз-
можности за взаимодействие с ръко-
водствата на общините от областта. 
Вследствие на това са проведени редица 
срещи с кметове. Перник е и едно от об-
ластните представителства, което се  

включи в новата рубрика на в. „Строи-
тел” – „КСБ за региони в растеж”.

През цялата година ръководното зве-
но и представителите на фирмите - чле-
нове на ОП на КСБ - Перник, са се отзо-
вавали на покани за срещи и съвместна 
работа на другите областни предста-
вителства на Камарата. Участвали са в 
редица регионални срещи с институции 
и дружества като ВиК, ЧЕЗ, НАП, ДАИ, ОУ 
ПБЗН, ОД на МВР, Инспекция по труда. 

По вече наложилата се традиция ОП – 
Перник, се включва в заседанията на Ко-
мисията по заетост при Областния съ-
вет за развитие към административния 
център. Като основание за положител-
ната оценка за изминалия период беше 
посочено и активното сътрудничество 
с Пернишката търговско-промишлена  
палата. 

Важно е да се отбележи, че Област-
ното представителство се е стремило 
да поддържа максимален контакт с фир-
мите членове. Предоставяло е актуал-
на информация за събитията, правните 
промени, срещите и инициативите. На-
временното уведомяване за промени в 
системата на ЦПРС се е превърнало в 
установена практика за всички фирми от 
региона, вписани в регистъра.

Заключителна пресконференция по повод предстоящо-
то приключване на проект „Подобряване на безопасността 
и условията на труд в „ХИДРОСТРОЙ” ООД” се проведе на 
22.08.2014 г. в залата на КСБ в гр. Перник. На пресконферен-
цията присъстваха представители на контролни институ-
ции, областта, партньорски фирми, работещи във фирмата 
и журналисти. Проектът се реализира по ОП „Развитие на 
човешките ресурси”,  схема: BG051PO001-2.3.03 „Безопасен 
труд”.  Проектът е стартирал на 1 септември 2013.

Ръководителят на проекта Асен Арсов, който е коорди-
натор по безопасни условия на труд в „Хидрострой”,  посо-
чи, че срокът на проекта е 12 месеца. Сумата на безвъз-
мездната финансова помощ е 90 635.34 лева. Финансовият 
принос на ОП „Развитие на човешките ресурси” е 100% .

Инж. Арсов представи накратко предприятието. „Хид-
рострой” ООД  има изградени и внедрени системи за оси-
гуряване на качеството Quality Standart ISO 9001, за уп-
равление на здравословни и безопасни условия на труд BS 
OHSAS 18001 и за управление на околната среда ISO 14001. 
Дружеството е регистрирано в Централния професиона-
лен регистър на строителите в България за първа, трета, 
четвърта и пета група първа категория строежи и прите-
жава златен сертификат за Пернишка област за четвърта 
група строежи хидротехническо строителство за 2008 
г., а за 2012 г. притежава бронзов сертификат за първа 
категория строежи четвърта група.

Гостите бяха запознати с изпълнението на проекта. 
Изпълнени са основните дейности по проекта: Организа-
ция и управление; Подготовка на документацията за избор 
на изпълнители; Изготвяне на анализ на състоянието и 

проектиране на организацията на трудовата дейност; 
Доставка на колективни предпазни средства; Доставка 
на лични предпазни средства и Информация и публичност. 
Постигнати са целите на проекта: Идентифициране на 
предпоставките за повишаване на производителността на 
труда чрез изготвяне на анализ на състоянието и проекти-
ране на организацията на трудовата дейност; подобряване 
на безопасността на работниците по време на работа 
чрез закупуване на лични предпазни средства и колективни 
предпазни средства.  Раздадени са лични предпазни сред-
ства на 66 работещи в предприятието. На обектите се 
ползват  предпазни огради и платна за защитни системи 
за изкопи.

Проектът приключва на 31 август. Дружеството има 
амбиции и в бъдеще да изпълнява проекти, свързани с по-
добряване условията на труд.

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд.
„Хидрострой“ ООД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може 

да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенция по заетостта.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна про-
грама „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския 

социален фонд на Европейския съюз

ПРОЕКТ BG051PO001-2.3.03-0920-C0001 
„Подобряване на безопасността и условията на 

труд в „ХИДРОСТРОЙ“ ООД”

съжаление от 2010 г. 
започна отрицател-
ната тенденция по 
отношение броя на 
фирмите членове, 
която продължава и 
до момента. Надявам 
се, че КСБ ще намери 
стимул за увеличаване 
на членската маса.

С какви предизви-

кателства се сблъскаха 

строителните фирми в 

Перник през изминалата 

една година?

Най-сериозният про-
блем продължават да са 
обществените поръчки 
и законодателството в 
тази област, което често 
не се спазва. Ежедневно 
се сблъскваме с търгове, 
които са предрешени. Това 
беше отчетено и от всич-
ки членове на ОП - Перник, 
по време на общото съ-
брание. Основното пре-
дизвикателство вече не 
е само добре известната 
ниска цена, а и невъзможно 
високата цена. В момента 
с точките за показателя 
за техническо предложе-
ние се обезсмисля показа-
теля цена. Тоест намира-
ме се в другата крайност. 
Истината е, че все повече 
сред колегите се налага 
схващането, че е без-
смислено да участваме в 
търгове. Не спираме да  
се борим и да обсъждаме 
този въпрос, но решение 
няма. Проблемът е много 
сериозен. Крайно време е 
да настъпи промяна. За-
това подкрепяме на 100% 
предложението на колеги-
те от Шумен да направим 
дискусия по въпроса.

От дълги години стро-
ителите в Перник срещат 
сериозни затруднения и с 
разплащанията. Повечето 
фирми от района са малки 
и работят като подизпъл-
нители в много градове 
извън Перник. Това прави 
задачата да си получим 
дължимите суми още по-
трудна. Работим на иш-
леме – не ни се плаща и 
съответно не можем да 
образуваме обороти.

Това означава ли, че 

2014 г. е по-лоша за стро-

ителния сектор спрямо 

предходната?

Не смятам, че насто-
ящата година е по-добра 
или по-лоша. Няма особе-
на разлика между 2013 г. и 
2014 г. Нещата се разви-
ват аналогично. И през ми-

налата година срещахме 
проблеми с обществените 
поръчки и с разплащания-
та, както и сега. По-ло-
шото е, че нещата не се 
подобряват.

Кои са най-важните 

решения, които се взеха 

на събранието?

Отчетохме дейност-
ите си през изминалата 
година и приехме програ-
мата си за следващите 
дванадесет месеца, която 
е адекватна на ситуация-
та. Щe продължим рабо-
тата за преодоляване на 
проблемите, пред които са 
изправени строителните 
компании.

Оптимист ли сте, 

че новите оперативни 

програми ще осигурят 

повече обекти за строи-

телите?

В момента сме обез-
куражени. Проектите по 
различните оперативни 
програми още не са утвър-
дени и не можем да очак-
ваме, че нещата ще се 
подобрят за строителния 
бранш в Перник. Надяваме 
се да има работа за всич-
ки компании, които изпъл-
няват дейността си при 
ясни регламенти. Факт 
е, че липсата на такива 
води до увеличаване на си-
вия сектор, срещу който 
Камарата непрекъснато 
се бори. Сивият сектор е 
в ущърб на държавата, на 
обществото, на всички.

Какви  приоритети 

сте си поставила като 

председател?

Една от основните ми 
задачи ще е да продължа 
да работя за сплотяване-
то редовете на Камара-
та. Трудностите могат 
да бъдат преодолени само 
в дух на партньорство и 
взаимопомощ. Усилията ми 
ще са насочени и към под-
помагането на членовете 
ни в борбата със сивата 
икономика, както и в бит-
ката за оцеляване в на-
стоящите тежки условия.
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До 
Министъра на вътрешните работи 
Министъра на правосъдието
Главния прокурор на Република България
Средствата за масова информация

ОТВОРЕНО ПИСМО

На 21 август т.г. в Пловдив бе нападнат и жестоко пребит управителят на 
фирма „КОЕВ“ ЕООД и член на Областния съвет на ОП на КСБ – Пловдив, Тодор 
Коев. 

Камарата на строителите в България изразява дълбокото си възмущение 
от бруталния акт на насилие срещу нашия колега – уважаван представител на 
строителния бранш. Недопустимо е в държава - член на ЕС, да има подобно нагло 
посегателство върху здравето и заплаха за живота на който и да е гражданин. 
Каквито и да са мотивите на нападателите, включително и лансирани в медиите 
финансови проблеми или конкуренция за спечелване на обществени поръчки – това 
не е начинът за тяхното решаване в една правова държава. 

В последните години икономическата криза и забавените плащания от раз-
лични възложители към строителните компании доведоха до увеличаване на 
междуфирмената задлъжнялост и поставиха редица строители в затруднено 
състояние. Законът обаче е този, който дава достатъчно механизми за решаване 
на споровете и конфликтите от всякакво естество. Насилието над личността 
категорично не е сред тях.

КСБ призовава компетентните органи за максимално бързо разкриване на из-
вършителите на този варварски акт и настоява за прилагане на закона в цялата 
му строгост спрямо тях!

УС на КСБ 

ОБЛАСТНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО - МОНТАНА

На редовно общо събрание Област-
ното представителство на Камарата 
на строителите в България в Монта-
на отчете дейността си за периода 
1.09.2013 г. – 1.08.2014 г. На срещата 
присъстваха 4 от общо 6 фирми – чле-
нове на ОП на КСБ, Монтана.

Равносметката на Областното 
представителство е за една успешно 
преминала година. За периода са изпъл-

нени всички оперативни задачи, поста-
вени от ръководството на КСБ и от 
областния председател на ОП – Мон-
тана, Николина Филипова. Фирмите 
членове непрекъснато са получавали 
информация относно европейски про-
екти, международни изложби, панаири, 
конференции, бизнес форуми, семинари, 
както и за събития, организирани от 
Камарата. 

Николина Филипова, председател 
на ОП на КСБ – Монтана:

Десислава 
Бакърджиева

Инж.  Филипова, 

ОП на КСБ – Монтана, 

отчете дейността си 

за периода 1.09.2013 

г. – 1.08.2014 г. Каква 

е равносметката ви?

Успяхме да изпъл-
ним задачите, които 
си бяхме набелязали в 
Областното предста-
вителство. Въпреки 
това в момента стро-
ителството на почти 
всички обекти на на-
шите членове е спряно. 
Причината е, че те се 
реализират с европейски средства по 
различни оперативни програми за пери-
ода 2007 – 2013 г. Онова, което зависеше 
от ОП на КСБ – Монтана, е свършено, но 
пострадали строителни фирми има. Не-
разплатените средства по стартирали-
те проекти възлизат на 8 млн. лв. Изклю-
чително трудно е за членовете на КСБ в 
района на Монтана, но това е всеобщо 
заболяване в цялата страна. Тази тема бе 
най-коментираната по време на редовно-
то общо събрание.

Това означава ли, че състоянието на 

строителния сектор в област та през 

2014 г. се е влошило спрямо 2013 г.?

Определено в момента е по-зле. Дей-
ността ни започна да се съживява през 
есента на 2013 г. и браншът реши, че 
това е началото за излизане от кризата. 
Спирането на средствата по програми-
те през тази година обаче беше жесток 
удар, който отново ни върна на дъното. 
От друга страна, все още не са разпла-
тени средства за приключени обекти 
през 2013 г. Всички тези задължения се 
отразяват зле на строителния бизнес. 
Надяваме се плащанията да бъдат въз-
становени и работата по обектите да 
продължи, за да избегнем фалити.

С какви други проблеми се сблъскват 

строителите в региона? Какви са от-

ношенията ви с местната администра-

ция? Как стои въпросът с нелоялната 

конкуренция и сивата икономика?

Процедурите за обществените поръч-
ки продължават да са тежки. Изисква се 
твърде голям обем от документация дори 
за търгове с малка стойност. Последни-
те изменения в Закона за обществените 
поръчки би трябвало да доведат до някак-
во облекчаване на административната 
тежест.

Друга трудност е намирането на тех-
нически ръководители, инженери, на млади 
кадри и специалисти. Повечето напускат 
Монтана, за да работят в София и голе-
мите градове, където заплащането е по-
високо. В момента е много трудно да се 
наемат квалифицирани ръководни кадри. 

В същото време ни 
се налага да полагаме 
сериозни усилия, за да 
задържим служители-
те си.

Сивата икономика 
(която е в много голе-
ми размери в региона 
на Монтана) допъл-
нително усложнява 
нещата. Нерегламен-
тирана дейност се 
извършва предимно 
в малки обекти, но 
успява да подбива це-
ните и съответно да 
ни лишава от работа. 
Понякога малките 
строежи спасяват 

една фирма, докато очаква да се появи 
голям обект.

На фона на всички тези проблеми 

намаляха ли членовете на ОП на КСБ – 

Монтана?

Няма членове, които да са ни напус-
нали през последната една година, но за 
съжаление липсват и нови. Опитваме се 
да привличаме фирми, но в Северозападна 
България е много трудно. Надявам се ско-
ро да видим съживяване на сектора и да 
увеличим членската маса в ОП – Монта-
на. Обсъждахме идеята за намаляване на 
встъпителната вноска като една от въз-
можностите за привличане на нови ком-
пании в Областното представителство. 

Все по-осезаемо се усеща и помощта, 
която КСБ оказва на фирмите. Това е 
допълнителен плюс, който ще ни доведе 
членове.

Какви други приоритети сте си по-

ставили, освен привличането на нови 

фирми?

Основна задача продължава да бъде 
подпомагането на членовете на ОП – 
Монтана. Изпълнението на оперативни-
те дейности на Областното представи-
телство също е важно задължение. Ще 
продължим да участваме по проекта „Аз 
мога да строя”. Имаме различни идеи за 
по-тясно сътрудничество със Строител-
ния техникум. Смятаме да насърчаваме 
и насочваме завършващите към фирми. 
Така ще можем да осигурим бъдещите 
строителни специалисти за района на 
Монтана.

Получавате ли достатъчно инфор-

мация за проектите, които ще се реали-

зират по оперативните програми през 

периода 2014 – 2020 г.?

ОП на КСБ – Монтана, е добре инфор-
мирано за програмния период. Фирмите 
членове винаги са имали желанието да 
научат всичко, за да са подготвени. Об-
надеждени сме и се надяваме нещата 
да потръгнат въпреки всички проблеми 
на отминалия програмен период 2007 – 
2013 г.

Мартин Славчев

ОП на КСБ – Пловдив, проведе своето го-
дишно отчетно общо събрание на 28 август 
в Административния център на местните 
строители. На срещата беше приет доклад 
за дейността на Областното представи-
телство за период 1.09.2013 г. – 31.07.2014 г., 
както и отчет за приходите и разходите 
за 1.01.2014 г. – 30.07.2014 г. Гости на съ-
бранието бяха инж. Николай Станков – зам.-
председател на КСБ и председател на ОП на 
КСБ – София, както и инж. Валентин Нико-
лов – председател на Контролния съвет на 
КСБ. По време на отчета председателя на 
ОП – Пловдив, инж. Йорданка Маркова проче-
те пред аудиторията отвореното писмо от 
УС на КСБ, към което пловдивските стро-
ители изразиха подкрепа, както и искрена 
съпричастност към своя колега. Повече от 
общото събрание очаквайте в следващия 
брой на в. „Строител”.

ОБЛАСТНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО - ПЛОВДИВ

Снимки авторът

Снимка Денис Бучел
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Свилена Гражданска

Д - р  П а в л о в а ,  н а 

1 юли т.г. влязоха в сила 

част от промените в За-

кона за обществените 

поръчки. Как се променят 

функциите на Агенцията 

по обществени поръчки 

(АОП)?

Измененията в норма-
тивния акт засягат пряко 
една от основните функ-
ции на агенцията – осъ-
ществяване на предвари-
телен контрол  в неговите 
две форми – върху публич-
ните процедури и тази за 
договаряне без обявление. 
Досега първият вид на-
блюдение зависеше изцяло 
от средствата, с които 
се финансира поръчката. 
На проверка подлежаха 
само търговете по евро-
пейските програми. След 
промените всички проце-
дури за строителство на 
стойност над 9 779 000 лв. 
ще бъдат наблюдавани от 
нас, независимо от фи-
нансирането им. От об-
хвата на контрола върху 
търговете на договаряне 
без обявление отпадат 
поръчките на много ниска 
стойност. 

Промените предвиж-
дат в регистъра, поддър-
жан от нас, да се публику-
ва списъкът по чл. 30 от 
Закона за интеграция на 
хората с увреждания. Той 
съдържа произвежданите 
и доставяни стоки, изпъл-
няваното строителство 
и предоставяните услуги 
от специализирани пред-
приятия или кооперации. 
За тях се отнасят т.нар. 
запазени обществени по-
ръчки в ЗОП.

Промениха се и прави-
лата, свързани с външни 
експерти. От  2006 г. 
поддържаме списък със 
специалисти с познания 
и опит по различните 
предмети на обществе-
ните поръчки. След 1 ок-
томври т.г. възложите-
лите ще са задължени да 
определят чрез жребий 
външен експерт от лис-
та, който да включват 
в състава на комисия-
та, когато провеждат 
процедура за строител-
ство на стойност над 
9 779 000 лв. В тази връз-
ка за АОП е въведено за-
дължение да организира и 
предостави подобна въз-
можност. Предвижда се 
това да е специален мо-
дул, който ще е достъпен 
чрез портала за общест-
вените поръчки.

Какво според вас тряб-

ва да знаят изпълнители-

те при търговете след 

влизане в сила на новите 

изменения на закона?

Участниците в про-
цедурите е необходимо 
добре да познават изис-
кванията на ЗОП, за да 
могат да контролират 
възложителите по отно-
шение на поставяните от 
тях условия и да подгот-
вят качествено оферти-
те си. Промените в нор-
мативния акт са свързани 
главно с източниците, 
от които лицата могат 
да черпят информация за 
поръчките, документите, 
които се представят за 
доказване на съответ-
ствие с изискванията, и 
др. Важно е да се споме-
нат и измененията, за-
сягащи правото на учас-
тие в процедурите. Така 
например лица, които са 
кандидатствали в подго-
товката на технически-
те спецификации, по пра-
вило не могат да бъдат 
кандидати в процедурата 
за възлагане на съответ-
ната поръчка, както и не 
могат да бъдат включва-
ни като външни експерти 
в тръжната комисия. 

С  п р о м е н и т е  с е 

разшири обхватът на 

ин хаус поръчките... 

Тези поръчки са из-

ключени от приложното 
поле на ЗОП. Законосъо-
бразността за подобно 
възлагане може да бъде 
установена в рамките на 
последващия контрол, кой-
то осъществяват Смет-
ната палата и органите 
на Агенцията за държавна 
финансова инспекция. 

Още по време на при-

емането на ЗИД на ЗОП 

от ЕП одобриха новите 

европейски директиви за 

обществените поръчки 

и  концесиите.  Каква 

трябва да е визията на 

новия ЗОП? Какво би 

трябвало да се включи 

в него? 

А нгажиментът за 
въвеждане на новите 
европейски директиви 
за обществени поръчки 
в националното законо-
дателство произтича 
от членството ни в ЕС. 
Същевременно изгот-
вянето на напълно нов 
рамков нормативен акт 
е предвидено като мярка 
в Националната страте-

гия за развитие на сек-
тора на обществени по-
ръчки в България за 2014 
- 2020 г., която бе при-
ета от МС на 9 юли т.г. 
Предвидено е в закона да 
се транспонират изис-
кванията на двата нови 
европейски акта, както 
и на останалите дейст-
ващи директиви в облас-
тта. Там, където е необ-
ходимо, ще се въведат и 
разпоредби, които съо-
бразяват националните 
политики с европейските 
принципи и правила. 

Как протича досега 

предварителният кон-

трол, който осъщест-

вява АОП? 

Промените в ЗОП не 
предвиждат промени в 
съответния ред, по който 
се осъществяват двата 
вида наблюдение. Кон-
тролът върху публичните 
процедури се прави на два 
етапа. Първо се проверя-
ват проектите на доку-
менти преди откриване 
на процедурата, а второ 
се прави контрол на за-
коносъобразността след 
фактическото откриване 
на търговете. Сроковете 
за изразяване на станови-
ще от АОП са съответно 
14 дни на първия етап и 10 
– за втория. Кореспонден-
цията се осъществява 
електронно, което осигу-
рява бързина на процеса.  

Кол ко  пор ъч ки  с а 

проверени през измина-

лата година? На каква 

прогнозна стойност са 

и какви са най-честите 

пропуски на възложите-

лите?

Тези данни са изне-
сени в годишния доклад 
на агенцията за 2013 г., 
публикуван на портала 
за обществени поръч-
ки. От него може да се 
види,  че през периода 
АОП е разгледала общо 

1726 преписки, свързани 
с търговете, в които се 
включват както провер-
ка на проектите на доку-
менти на I етап, така и 
на откритите процедури 
на II етап. В доклада е на-
правена съпоставка, коя-
то показва нарастване 
на получените документи 
за контрол от около 1,5 
пъти повече спрямо обе-
ма за 2012 г. Разгледани 
са и най-често наблюда-
ваните грешки, които 
възложителите са допус-
кали при подготовката на 
процедурите. Основният 
извод е, че е подценявано 
значението на точното 
и коректно представяне 
на подлежащата на пуб-
ликуване информация за 
поръчките, които се от-
криват. 

Бяха спрени плаща-

нията по няколко опера-

тивни програми заради 

неправилно проведени 

тръжни процедури. Кме-

товете обаче посочиха, 

че документите са ми-

нали на предварителен 

контрол през АОП, а след 

това са атакувани пред 

Комисията за защита на 

конкуренцията и Върхов-

ния административен 

съд. Откъде се появява 

според вас несъответ-

ствието? 

Тук е необходимо да 
се направи уточнение, 
че предварителният кон-
трол, който агенцията 
извършва, обхваща про-
верка на процедурите на 
етапа на тяхната подго-
товка и откриване. В хода 
на провеждането им оба-
че е възможно да се до-
пуснат несъответствия 
или пропуски, които няма 
как да попаднат в нашия 
надзор. Те могат да бъ-
дат установени само от 
органите по обжалване 
или от последващия кон-
трол, включително от 

проверките в рамките на 
оперативните програми. 
Затова, за да се отгово-
ри еднозначно на въпро-
са, е необходимо да се 
изследва всяка конкретна 
процедура, за която има 
установени нарушения, 
и едва след това да се 
проследят, анализират 
и обобщят причините за 
грешките. 

Как протича взаимо-

действието ви с Кама-

рата на строителите в 

България?

АОП активно си съ-
трудничи  с  ра з лични 
бизнес организации и в 
частност с КСБ. Провеж-
дат се работни срещи 
за обсъждане и решаване 
на различни проблеми в 
сектора, свързани с въз-
лагането на обществени 
поръчки. Агенцията взима 
редовно участие и в орга-
низираните от Камарата 
ежегодни кръгли маси по 
теми, свързани с търго-
вете. Сътрудничеството 
ни с КСБ ще продължи и 
занапред. Тук е мястото 
да спомена, че в приета-
та стратегия за разви-
тие на обществените 
поръчки е заложено учас-
тието на браншовите 
организации, в т.ч. и на 
КСБ, при изпълнение на ня-
кои от мерките. Предвид 
опита, с който разполага, 
очакваме и разчитаме да 
предложи добри примери 
от практиката за успеш-
но проведени процедури 
за строителство, както 
и да препоръча стандарт-
ни образци на документи 
за такива поръчки, които 
възложителите да полз-
ват. На професионалната 
помощ на нейните експер-
ти се разчита и при орга-
низиране и провеждане на 
обучения по специфични 
въпроси, свързани с въз-
лагане на поръчки в сек-
тора.

Д-р Миглена Павлова е родена на 20 август 

1972 г. в София. През 1994 г. завършва магистра-

тура „Счетоводство и контрол“ в Университета 

за национално и световно стопанство. От 1995 г. 

е главен асистент в катедра „Финансов контрол“ 

в УНСС. През 2004 г. става изпълнителен дирек-

тор на Агенцията по обществени поръчки. През 

2012 г. защитава дисертация на тема „Контрол 

върху обществените поръчки“. Владее английски, 

френски и руски език. 

Д-р Миглена Павлова, изпълнителен директор на Агенцията по обществени поръчки: 

Предварителният контрол на АОП обхваща проверка на процедурите на етапа на тяхната 
подготовка и откриване, в хода на провеждането им обаче е възможно да се направят пропуски

От 1 октомври в тръжните 

комисии за строителство 

над  9, 779 млн. лв. ще 

участва външен експерт

Снимка Денис Бучел
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Лили Границка

Още 304 млн. лв. ще 
тръгнат в началото на 
септември към общини-
те за проекти по спряна-
та Оперативна програма 
„Околна среда“ (ОПОС), 
а от тях – и към строи-
телите. Плащанията по 
ОПОС бяха възобнове-
ни с пари от държавния 
бюджет в началото на 
август. Първата порция 
от 166 млн. лв., одобрени 
от Управляващия орган 
на ОПОС и потвърдени 
от Националния фонд за 
сертифициране в Минис-
терството на финанси-
те, са по сметките на 
министерства, агенции, 
общини и природни пар-
кове. Местните власти, 
до които в. „Строител“ 
се допита, заявиха, че са 
изплатили от получените 
средства задълженията 
си към строителите и 
са подали искания за още 
средства.  В момента 
тече обработването на 
документите от Управля-
ващия оран на ОПОС и в 
началото на другата сед-

мица те ще бъдат изпра-
тени в Националния фонд 
за сертифициране. „От 
началото на септември 
плащанията ще тръгнат 
към общините“, уточни 
Яна Георгиева – ръково-
дител на Управляващия 
орган на програмата.

Вторият транш в раз-
мер на 304 млн. лв. е ва-
жен не само за местните 
власти и строителите, 
които бяха изправени 
пред фалит заради зам-
разените плащания близо 
пет месеца, но и за сама-
та оперативна програ-
ма, защото той ще бъде 
тест за това, дали сис-
темите за контрол рабо-
тят. Ако всичко е наред, 
шансовете плащанията 
от Европейската коми-
сия да бъдат възстано-
вени през септември са 
големи. 

С  тя хното  въ зоб -
новяване се намалява 
и рискът от загуба на 
средства в края на годи-
ната по правилото n+2. 
По бюджета на ОПОС 
до края на тази година 
трябва да бъдат разпла-
тени 426 млн. евро, като 

до началото на август 
издължената сума беше 
0 евро. Сега разчетите 
на експертите от МОСВ 
сочат, че на риск са изло-
жени между 50 и 75 млн. 
евро в края на годината, 
като е изготвен план въз-
можните загуби да бъдат 
сведени до минимум. 

Най-важното обаче е, 
че с възстановяването 
на плащанията водните 
проекти и изграждането 
на депата за отпадъци 
ще бъдат завършени в 
срок. Така хиляди българи 
ще имат подобрено водо-
снабдяване и канализация, 
както и условия на живот 
в по-екологична среда. 

Близо 190 млн. лв. за 
възстановяване са поис-
кали местните власти и 
ведомствата по ОПОС. 
От тях са одобрени 163 
млн. лв. Те са разпреде-
лени между 60 проекта 
на 38 общини, Министер-
ството на регионалното 
развитие и МВР, държав-
ни структури – агенции, 
природни паркове и ди-
рекции в Министерство-
то на околната среда и 
водите (МОСВ). Остана-

лите близо 4 млн. лв. са 
използвани за разплаща-
не по „Техническа помощ“ 
(Приоритетна ос 4), как-
то и към второстепенни 
разпоредители, изпълня-
ващи проекти по ОПОС, 
с бюджетни кредити към 
МОСВ.

Причините сумите да 
не бъдат одобрени изця-
ло са поисканите допъл-
нителни документи за 
оправдаване на разходи-
те и наложени финансови 
корекции. По отношение 
на финансовите корекции 
М и н и с т ер с твото  на 
околната среда и водите 
все още няма окончател-
но решение, защото про-
дължават преговорите 
с Европейската комисия. 
„Основната ни цел е да 
достигнем финансови 

корекции, които ясно и 
точно отговарят на оп-
ределени нарушения, да 
минимизираме риска от 
субективизъм и да осигу-
рим обективен подход в 
процеса на оценка“, посо-
чиха от МОСВ. 

София получи най-много 

средства

От първия транш на 
възстановените пла -
щания пари са получили 
общо 38 общини. От тях 
на 13 заявените суми са 
изплатени изцяло, а на 
останалите 25 са нама-
лени заради условие за 
представяне на допълни-
телни документи или за-
ради наложени финансови 
корекции. 

Най-много средства 

са пристигнали по смет-
ката на Столичната об-
щина. Това е нормално 
предвид факта, че София 
изпълнява едни от най-
големите проекти по 
ОПОС. Тя е получила пла-
щания по три проекта – 
за водния цикъл на Банкя 
(5,6 млн. лв.), за достав-
ката на автобуси (28,3 
млн. лв.) и за изграждане-
то на компостиращата 
инсталация в Хан Богров 
(7,5 млн. лв.). Не всички 
искания на София обаче 
са напълно удовлетворе-
ни. С около 600 хил. лв. 
по-малко е получила общи-
ната за инсталацията в 
Хан Богров заради непри-
знаване на разходи за ре-
зервни части. „Очакваме, 
след като предоставим 
исканите допълнителни 

Общините са изплатили първите около 110 млн. лв. 

Бенефициент Поискани суми
Верифицирана/
одобрена сума 

от УО
Изплатена сума

Габрово 4 114 651,63 4 034 883,31 4 034 883,31

Тунджа 5 984 627,39 2 187 587,17 2 187 587,17

Търговище 899 095,06 74 395,12 74 395,12

Белене 8 202 504,79 8 202 504,79 8 202 504,79

Сопот 6 844 338,39 6 844 338,39 6 844 338,39

Аксаково 813 254,10 813 254,10 813 254,10

Ботевград 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00

Бургас (Б.В.М.Б) 1 199 862,23 541 242,23 541 242,23

Велики Преслав 1 273 372,18 1 242 917,98 1 242 917,98

Видин 539 880,00 348 168,00 348 168,00

Димитровград 4 398 550,25 3 379 894,97 3 379 894,97

Кнежа 2 038 148,10 1 653 695,88 1 653 695,88

Козлодуй 883 550,22 735 245,37 735 245,37

Костинброд 17 074 261,95 16 710 720,29 16 710 720,29

Кричим 130 657,64 130 083,41 130 083,41

Кубрат 5 040 484,93 4 943 880,80 4 943 880,80

Кърджали 12 991 524,44 2 311 264,80 2 311 264,80

Ловеч 1 221 464,60 1 204 832,17 1 204 832,17

Луковит 6 486 012,41 6 403 697,21 6 403 697,21

Мездра 344 003,30 303 706,50 303 706,50

Монтана 1 895 663,38 1 895 663,38 1 895 663,38

Павликени 33 414,41 33 414,41 33 414,41

Първомай 316 906,80 316 906,80 316 906,80

Раковски 1 461 376,55 97 660,80 97 660,00

Свиленград 537 892,18 206 624,25 206 624,25

Севлиево 125 520,00 125 520,00 125 520,00

Сливен 849 330,52 811 949,02 811 949,02

Созопол 731 039,82 138 399,19 138 399,19

Стара Загора 2 047 202,69 2 004 840,73 2 004 840,73

Средец 1 033 760,22 1 029 554,63 1 029 554,63

Стамболийски 1 860 589,92 1 621 565,23 1 621 565,23

Столична (Банкя) 5 610 465,14 5 610 465,14 5 610 465,14

Хисаря 4 461 577,46 63 061,27 63 061,27

МРР 43 592,86 43 592,86 43 592,86

ГД ПБЗН (наводнения) 18 525 095,60 18 525 095,60 18 525 095,60

Столична община (автобуси) 28 365 354,78 28 365 354,78 28 365 354,78

Панагюрище 3 465 342,38 3 465 342,38 3 465 342,38

Хасково 5 397 917,62 5 397 917,62 5 397 917,62

Луковит 430 843,63 397 638,17 397 638,17

Малко Търново 486 039,50 486 039,50 486 039,50

Перник 1 570 753,57 908 838,63 908 838,63

Плевен 3 532 225,83 3 532 225,83 3 532 225,83

Столична община 8 196 712,83 7 576 933,75 7 576 933,75

Община Тунджа 33 523,62 33 523,62 33 523,62

БФБ 86 723,90 86 723,90 86 723,90

РИОСВ Благоевград 170 542,70 162 035,48 162 035,48

РИОСВ Пловдив 309 978,54 281 205,43 281 205,43

ДПП Витоша 178 265,64 165 461,11 165 461,11

ДПП Златни пясъци 27 363,71 25 863,71 25 863,71

ДПП Шуменско плато 184 822,93 166 600,48 166 600,48

РИОСВ Пловдив 177 304,09 176 471,16 176 471,16

РИОСВ Стара Загора 7 281,50 2 696,96 2 696,96

РИОСВ Велико Търново 3 248,09 3 248,09 3 248,09

ДПП Рилски манастир 143 407,57 141 618,21 141 618,21

ДПП Рилски манастир 120 790,66 120 202,66 120 202,66

ДПП Врачански Балкан 291 860,35 279 334,31 279 334,31

ДПП Шуменско плато 131 343,16 131 113,24 131 113,24

ДПП Шуменско плато 61 897,86 61 897,86 61 897,86

ДПП Сините камъни 179 819,89 161 837,90 161 837,90

МВР - ГД ПБЗН (горски пожа-
ри)

14 650 036,55 14 650 036,55 14 650 036,55

Обща сума 189 717 072,06 162 870 787,13 162 870 786,33

Източник: МОСВ

Изплатени средства по програма „Околна среда“ през август (в левове)
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документи, този разход 
да ни бъде одобрен“, по-
сочи зам.-кметът по фи-
нансите Дончо Барбалов.

София не е получи-
ла и  заявените близо 
30 млн. лв. за строежа 
на завода за отпадъци.  
Очаква и още около 5 
млн. лв. по водния цикъл на 
Банкя, както и 15 млн. лв. 
за доставката на влакове 
за метрото. Надеждите 
на местната власт са, 
че парите ще бъдат въз-
становени с новия транш 
от 304 млн. лв., който се 
подготвя от МОСВ.

Община Тунджа е дру-
гата, получила пари по 
по свои проекти, но не 
в пълен размер. С близо 
3,8 млн. лв. е орязано ис-
кането за плащания по 
изграждането на кана-
лизация в най-голямото 
местно село – Тенево. 
Проектът е на стой-
ност 25 млн. лв. По него 
общината има наложена 
5% финансова корекция 
по търга за изграждане 
на линейното трасе, коя-
то се равнява на около 
600 хил. лв. „Причина за 
останалата част от не-
одобрените суми са из-
искванията на УО за до-
пълнително представяне 
на документи“, каза кме-
тът на общината Георги 
Георгиев. Той е оспорил 
финансовата корекция и 
се надява да бъде отме-
нена. Ако това не се слу-
чи, възнамерява да заведе 
дело в съда. 

Най-потърпевша от 
първото раздаване е об-
щина Кърджали. От по-
исканите близо 13 млн. 
лв. по интегрирания во-
ден проект общината е 
получила скромните 2,3 
млн. лв. Кметът Хасан 
Азис заяви, че се надява 
след представянето на 
допълнителни документи 
сумата да бъде възстано-
вена. „Всичко в Кърджали 
става много трудно, но 
въпреки това се случва“, 
допълни той. 

С над 4 млн. лв. по-
малко е получила и Хисаря. 
При поискани за възста-
новяване 4 461 577 лв. е 
одобрено изплащането на 
едва 63 061 лв., показва 
справката в МОСВ. 

Няма орязване на ми-
лиони при останалите об-
щини, чиито искания не са 
одобрени изцяло от Упра-
вляващия орган на ОПОС. 
Най-голямата финансо-
ва корекция – над 23,7 
млн. лв., която беше нало-
жена на община Костин-
брод по проекта за воден 
цикъл на обща стойност 
100 млн. лв., вече е отме-
нена. Тя е поискала за въз-
становяване малко над 17 
млн. лв., а е получила 16,7 
млн. лв. Кметът на Кос-
тинброд Милен Димитров 
обясни, че невъзстанове-
ните около 300 хил. лв. 
са заради изискване за 
допълнителни документи 
за направените разходи, 
които местната власт 
ще предостави. 

Община Габрово, коя-
то оспорва в съда нало-
жените й първоначално 
финансови корекции за 
над 12 млн. лв., е получила 
малко 4 млн. лв. при по-
искани близо 4,1 млн. лв. 
Кметът Таня Христова 
заяви, че парите са пре-
ведени на строителите. 
„Сега сме заявили искания 
за още 11,4 млн. лв. по во-
дния цикъл на града и 800 
хил. лв. за строежа на де-
пото“, каза Христова. 

От останалите об-
щини по-големи суми са 
взели Сопот – 6,8 млн. лв., 
Белене – 8,2 млн. лв., Бо-
тевград – 1,5 млн. лв., 
Монтана – близо 1,9 млн. 
лв., Стара Загора – малко 
над 2 млн. лв., и Средец – 
около 1 млн. лв. Поискани-
те от тях суми са изцяло 
одобрени за възстановя-
ване. С малки корекции са 
възстановени плащания и 
на общините Димитров-
град – 3,3 млн. лв., Кнежа 
– 1,6 млн. лв., Кубрат – 
близо 5 млн. лв., Ловеч – 
1,2 млн. лв., Луковит – 6,4 
млн. лв., и Стамболийски 
– 1,6 млн. лв. На остана-
лите възстановените 
суми са под 1 млн. лв. 

В момента в ход на из-
пълнение са 63 водни про-
екта за около 2 млрд. лв., 
част от които ще при-
ключат до края на годи-
ната, а останалите имат 
всички шансове да бъдат 
завършени успешно през 
2015 г., каза Яна Георги-
ева. Тя допълни, че с въз-

становяване на плащани-
ята е дадена увереност 
на общините и строите-
лите, че държавата стои 
зад тях и държи на това 
проектите да се случат. 

МВР е получило пари за 

дейности срещу наводне-

ния и пожари

Другият голям полу-
чател на средства от 
възстановените пла -
щания по ОПОС е Главна 
дирекция „Пожарна без-
опасност и защита на 
населението“ в МВР. Без 
корекция са й преведени 
поисканите суми по два-
та проекта, изпълнявани 
от нея, всеки един от 
които е на стойност 97 
млн. лв. 

Единият проект е за 
борба с наводненията, 
като по него са платени 
18,5 млн. лв. Той е особе-
но актуален заради спо-
летелите ни бедствия. 
Проектът предвижда 
купуването на техни-
ка – автомобили, багери, 
булдозери, машина за пъл-
нене на чували с пясък и 
дори всъдеход амфибия, 
както и фургони, от ка-
квито поне на първо вре-
ме имат нужда хората 
във варненския кв. „Аспа-
рухово“, Добрич и Мизия, 
които останаха без дом. 
Другият голям проект 
на МВР е за борба с по-
жарите, като за него са 
получили 14,65 млн. лв. В 
изпълнение на проекта 
бяха купени нови пожарни 
автомобили за 67 поде-
ления на службата. Той 
предвижда службата да 
придобие и вертолет за 
борба с горските пожари.

От държавните ин-
ституции са санкциони-
рани регионалните ин-
спекции по опазване на 
околната среда и водите 
в Благоевград, Пловдив 
и Стара Загора, както и 
проекти на природните 
паркове Златни пясъци, 
Шуменско плато, Рилски 
манастир, Врачански Бал-
кан и Сините камъни, по-
казва още справката на 
МОСВ.
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“ Пречиствателна станция за отпадни води беше 

открита в Козлодуй. Тя е част от интегрирания во-
ден проект на града. Финансирането за ПСОВ в раз-
мер на 11 130 478 лв. е предоставено чрез ОП „Околна 
среда”. 

Кметът Румен Маноев подчерта, че с изгражда-
нето на пречиствателната станция ще се преуста-
нови заустването на отпадни води в р. Дунав, което 
ще допринесе за чистотата в района, и уточни, че 
опазването на околната среда е сред приоритетите 
на общината и политиките за развитие на ЕС. Гост 
на откриването, което продължи с обиколка на съо-
ръжението, беше и евродепутатът Владимир Уручев. 
Изпълнител на обекта е „Енемона“ АД.

Пречиствателната станция за отпадни води в 
Момчилград е преминала успешно 72-часовите проби 
и вече може да бъде въведена в експлоатация. Над 
80% от строително-монтажните дейности по Во-
дния цикъл вече са приключили. Проектът ще бъде 
завършен предсрочно въпреки проблемите по Опе-
ративна програма „Околна среда”, заяви кметът на 
Момчилград Акиф Акиф (интервю на стр. 16-17). „Но-
вата водоснабдителна и канализационна мрежа ще 
реши проблемите на общината за 50 години напред”, 
подчерта той. По данни на експлоатационното пред-
приятие „ВиК” ООД – Кърджали, се очаква загубите 
на вода да намалеят с около 63%.

Модерното съоръжение се намира в землището 
на село Сушево. То е част от най-мащабния проект 
„Реконструкция, модернизация и доизграждане на ВиК 
мрежата и изграждане на Градска пречиствателна 
станция за отпадни води (ГПСОВ)”.

До изграждането на пречиствателната станция 
отпадните води на Момчилград се заустваха директ-
но в река Върбица, като по този начин я замърсяваха. 
Имаше реална опасност и за всички други населени 
места в околността, защото реката се влива в язо-
вир „Студен кладенец”.

Десетте проекта за пострадалия от наводнение-
то през юни варненски кв. „Аспарухово“ са готови и 
очакват финансиране, съобщиха от пресцентъра на 
общината. Най-важните от тях са за обезопасява-
нето на двата охранителни канала, тъй като това 
е свързано със сигурността на хората в района. „Ак-
тивно работим по укрепването на новите свлачи-
ща, като изграждаме подпорни стени. Така поетапно 
връщаме хората в домовете им“, коментира кметът 
Иван Портних. Той изрази надежда, че Варна ще полу-
чи реална помощ от държавата, защото щетите и 
последствията от бедствията са тежки.

В кв. „Аспарухово“ е изградена подпорна стена, 
предотвратяваща свличането на земни маси по ска-
та между ул. „Калач“ 19 и 21, съобщават още от об-
щината. Общата й дължина е 22 м, като височината 
й варира от 2 до 5 м. Изградена е и подпорна стена, 
предотвратяваща свличането на земни маси по ска-
та на ул. „Кирил Патриков“ 1–3.

От общината съобщиха още, че се работи по из-
дигане на подпорна стена, предотвратяваща свли-
чането на земни маси по още две улици в квартала. 

Местната власт очаква подкрепа от държавата 
в размер на 1,8 млн. лв., а за укрепителните дейности 
в района са нужни още 27 млн. лв.

Правителството учреди ограничено вещно право 
на прокарване в полза на община Харманли върху по-
землени имоти – публична държавна собственост.

Решението на кабинета създава възможност 
местната власт да изгради три обекта от ВиК ин-
фраструктурата – отвеждащ и довеждащ колектор, 
както и дъждоотливен канал, финансирани със сред-
ства от Оперативна програма „Околна среда“.
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Рехабилитацията на сградата на гарата в Бургас може да стартира от 1 ноември

Десислава 
Бакърджиева

Отчетоха забавяне при из-
пълнението на проекта за мо-
дернизация на жп линията Плов-
див – Бургас. Това е поредният 
проект по Оперативна програ-
ма „Транспорт” (ОПТ), при кой-
то служебният министър на 
транспорта, информационни-
те технологии и съобщенията 
Николина Ангелкова констати-
ра закъснение. Тя инспектира 
строителството по участъ-
ците, включени в обхвата на 
проекта, заедно с генералния 
директор на Национална компа-
ния „Железопътна инфраструк-
тура” (НКЖИ) инж. Милчо Лам-
брев и заместника му Христо 
Алексиев.

Проверката показа, че най-
сериозно е изоставането при 
лот 3 „Рехабилитация на желе-
зопътната отсечка Церковски 
– Карнобат”. Към момента физи-
ческото изпълнение в този учас-
тък се оценява на около 73%, но 
въпреки това има натрупано го-
лямо забавяне. Министърът на 

транспорта изрази опасения, 
че трасето няма да бъде завър-
шено в срок. „В момента не се 
работи достатъчно интензивно 
по този обект. Очаквам да ми 
бъде представена ревизирана 
строителна програма, в про-
тивен случай ще предприемем 
действия срещу изпълнителя. 
Първоначално ще активизира-
ме неустойките по договора, 

но ако се наложи, ще пристъпим 
и към прекратяване”, каза Ни-
колина Ангелкова. Тя подчерта 
още, че ще бъде безкомпромис-
на, и изиска от изпълнителите 
пълна мобилизация за завършва-
нето на обекта до средата на 
2015 г. „Необходимо е строите-
лят да осигури допълнителни 
екипи и да удължи работното 
време. Само така ще бъде ми-

нимализиран рискът от загуба 
на средства по ОП „Транспорт”, 
заяви министърът. 

По време на обхода на учас-
тъка Стара Загора – Зимница 
(лот 2 от проекта за модерни-
зация на жп линията Пловдив - 
Бургас) стана ясно, че времето 
за завършване на обекта ще 
бъде удължено със 160 дни. Спо-
ред договора работите трябва-
ше да приключат до средата на 
май 2014 г. Срокът е удължен, 
тъй като са възникнали непред-
видени дейности. Физическото 
изпълнение на трасето е дос-
тигнало около 90%. Строител 
е ДЗЗД „ДжиСиЕф-СК 13-Трейс 
Рейлинфра Консорциум”, а стой-
ността на договора е над 151 
млн. лв. без ДДС.

Николина Ангелкова съобщи 
още, че в края на 2014 г. или 
началото на 2015 г. ще започ-
не ремонтът на жп гарата в 
Стара Загора. Финансирането 
ще бъде осигурено от НКЖИ. 
Инвестицията ще възлезе на 
около 3 млн. лв.

В Бургас, съвместно с кмета 
на града Димитър Николов, бяха 

инспектирани строителните 
дейности по коловозите на жп 
гарата. Представители на из-
пълнителя – консорциум ДЗЗД 
„Железопътна инфраструктура 
Бургас“, запознаха министъ-
ра и с етапа на готовност на 
проекта за рехабилитация на 
сградата. В момента е в ход 
проектирането, а по договор 
строителните дейности трябва 
да започнат в края на ноември.

„По договор строителство-
то трябва да приключи в нача-
лото на 2016 г., което е извън 
срока на допустимост на раз-
ходите по ОПТ. Затова е не-
обходимо да направим всичко 
възможно да приключим до края 
на следващата година, за да ус-
воим и всички средства, пред-
видени за проекта”, каза минис-
тър Ангелкова. Тя настоя до 1 
септември да бъде представен 
идеен проект, а до 15 септем-
ври – технически. „По този на-
чин ще можем да започнем стро-
ителство до 1 ноември”, заяви 
Николина Ангелкова. Договорът 
за модернизация на гарата въз-
лиза на 8,1 млн. лева без ДДС.

Емил Христов

„Търсят се варианти за на-
миране на средства за строежа 
на участъка Шумен – Белокопи-
тово от автомагистрала „Хе-
мус“. Но ако не се намерят, ще 
сме принудени да спрем работа-
та на обекта до края на годи-
ната“. Това каза председателят 
на Управителния съвет на Аген-
ция „Пътна инфраструктура“ 
инж. Лазар Лазаров на среща с 
инж. Димо Димов, изп. директор 
на фирмата  „АМ Черно море“ 
АД - строител на обекта, и с 
вицепрезидента на КНСБ Вален-
тин Никифоров. В нея участваха 
още зам.-министърът на реги-
оналното развитие инж. Ангел 

Петров, членовете на УС на АПИ 
инж. Илиана Захариева и инж. 
Дончо Атанасов.

До този момент изпълните-
лят на обекта е представил в 
АПИ три сертификата за извър-
шените строително-монтажни 
работи на отсечката от „Хе-

мус“ през тази година. Те са за 
около 8 млн. лв. „Търсим възмож-
ности да осигурим поне тези 
средства, с които фирмата да 
може да плати възнаграждени-
ята на работниците на обек-
та“, подчерта зам.-министър 
Петров. По време на срещата 
стана ясно, че държавата не се 
е отказала от трасето, но при 
положение че в бюджета за 2014 
г. не са предвидени никакви це-
леви средства за този участък, 
а и настоящото финансово със-
тояние на страната не позво-
лява предоставяне на необходи-
мия ресурс, единственият изход 
от ситуацията е временно спи-
ране на строителните работи 
по отсечката.

Приключиха строителните работи на дясното платно в посо-
ка от София към Варна при виадукт „Бебреш” от автомагистра-
ла „Хемус“. Движението по съоръжението вече ще се извършва 
по две ленти в двете посоки. От средата на февруари трафикът 
в тази отсечка  бе пренасочен изцяло в лявото платно поради 
извършващите се ремонтни дейности на моста.

Изпълнителният директор 
на пристанище Бургас Николай 
Тишев беше освободен от своя 
пост. Управлението на порта 
отново поема предходният ди-
ректор Диян Димов, съобщиха 
от пресцентъра на Министер-
ството на транспорта, инфор-
мационните технологии и съоб-
щенията.

Димов е завършил специал-
ност „Икономика и организация 
на водния транспорт“ в Одеския 
институт за инженери на Мор-
ския флот в Украйна. Има над 
25-годишен стаж на пристани-
ще Бургас, като през този пери-
од е заемал различни длъжности. 
От 1988 г. е началник на отдел 
„Анализ, статистика и труд“, 

след това през 2003 г. става 
зам.-ръководител на терминал 
„Насипни товари“. През 2009 г. е 
назначен за директор на дирек-
ция „Експлоатация“ в порта, а в 
периода от 2010 г. до юли 2013 г. 
е изпълнителен директор на 
пристанището.

По данни на министерство-
то от юли 2013 г. до днес прис-
танището показва влошено 
финансово състояние, като от 
началото на 2014 г. до сега пор-
тът постига едва 176 хил. лв. 
печалба. Посочва се също, че 
основна задача на новия му из-
пълнителен директор е да ра-
боти активно за подобряване 
на финансово-икономическите 
показатели на дружеството.

Държавно предприятие „Прис-
танищна инфраструктура” диги-
тализира поддържаните от него 
регистри, документи за собстве-
ност и други актове, свързани с 
пристанищната инфраструк-
тура. Експерти на дружество-
то представиха географската 
информационна система (ГИС), 
изградена с финансиране от Опе-
ративна програма „Транспорт”. 
Проектът е на обща стойност 
4,7 млн. лв.

Системата обхваща 28 мор-
ски и речни пристанища и прис-
танищни терминали, а също така 
и отделни терени в обхвата на 
пристанищата, в т.ч. и двата 
важни за корабоплаването кана-
ла 1 и 2 в района на пристанище 
Варна.

Тя осигурява възможност за 
анализ на информация за прис-

танищата за обществен транс-
порт с национално значение, за 
оптимизиране управлението на 
държавните активи в приста-
нищната инфраструктура, както 
и по-ефективното планиране на 
средствата за поддръжка и мо-
дернизация на българските прис-
танища като част от транс-
портната мрежа на ЕС.

Информацията за инфра-
структурата на пристанищата с 
национално значение за общест-
вен транспорт ще бъде достъп-
на чрез националния портал за 
пространствени данни, който се 
изгражда и поддържа от Изпълни-
телна агенция „Електронни съоб-
щителни мрежи и информационни 
системи“ и чрез него с геопорта-
ла на инфраструктурата за прос-
транствена информация в Евро-
пейската общност (INSPIRE). 

Отвориха офертите за учас-
тие в обществена поръчка с 
предмет „Избор на изпълнител 
за изготвяне на ПУП и техни-
чески проект за модернизация 
на железопътен участък гара 
Петърч – гара Драгоман за мо-
дернизация на жп линията София 
– Драгоман – част от Трансев-
ропейската транспортна мре-
жа”. Фирмите – участници в 

търга, са обединение „Продекс-
БГ”, консорциум Railway-PD, обе-
динение „Цирл и ко”, консорциум 
„П. Д. Проект 2014”, обединение 
„Фероконсулт 2014”, обединение 
„Доправопроект-мист”, обеди-
нение „Т и Т Мости”, консорциум 
„НЕТ-ИКюИ-Инфра”, консорциум 
„Дизайн България” и обединение 
„Асистем-Гама”.

Проектът се осъществява 

със съфинансиране от Европей-
ския фонд за регионално разви-
тие чрез Оперативна програма 
„Транспорт”. В неговия обхват 
е проучване на елементите от 
съществуващата железопътна 
инфраструктура, изготвяне на 
технически проекти, кадастрал-
ни карти и регистри и техниче-
ски спецификации и приложения 
за реализация.
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В началото на септември градът ще е с нов облик

Десислава 
Бакърджиева

Започна обновяването 
на столичния бул. „Овча ку-
пел”, който е основна път-
на артерия за достъп до 
едноименния квартал. От 
Столичната община съоб-
щиха, че са планирали по 
време на ремонта булевар-
дът да не се затваря изця-
ло, а движението да ста-
ва с прехвърляне от една 
в друга лента. В момента 

строителни дейности се 
извършват в участъците 
от ул. „Житница” до бул. 
„Президент Линкълн” и от 
него до ул. „Любляна”. От-
сечката е с дължина 1 км. 
Работата по нея ще про-
дължи до 1 септември.

В ход е реконструкци-
ята и на настилката по 
бул. „Тодор Каблешков”, в 
частта между бул. „Бъл-
гария” и ул. „Ген. Стефан 
Тошев”. В момента се пре-
асфалтира южното плат-

но на булеварда. Очаква се 
тази зона да бъде пусната 
в експлоатация на 2 сеп-
тември.

В момента община-
та извършва и ремонт на 
ул. „Раковски”, където се 
пренарежда тротоарът. 
Обновяват се и улиците 
„Кумата” и „Нарцис” в кв. 
„Бояна”. До края на октом-
ври те ще бъдат с изцяло 
нова настилка, тротоари 
и отводнителни съоръже-
ния.

Другите инфраструк-
турни проекти, които в 
момента се реализират 
в София, са модернизира-

нето на участъци от бу-
левардите „Цариградско 
шосе” и „Ботевградско 
шосе”, както и изгражда-

нето на новата естакада 
на Лъвов мост. Строител-
ството и на трите обек-
та продължава по план.

В разгара на строителния сезон 
община Пловдив продължава да ин-
вестира в подобряването на инфра-
структурата в града. Един от най-
значимите обекти, който стартира, 
е реконструкцията на надлез „Скобе-
лева майка”. Дейностите започна-
ха с преасфалтирането на южното 
платно на бул. „Цариградско шосе” и 
обособяването на лента за ляв завой 
към бул. „Освобождение”. Предстои 
укрепване на подпорните стени на 
съоръжението, частична подмяна на 
пътната конструкция и цялостна 
подмяна на асфалтобетона. Проек-
тът включва изграждане на ново 
осветление, мантинели и парапети, 
а четирите вертикални стени към 

моста ще бъдат направени във вид, 
който да отговаря на новите конзоли 
в двата края на съоръжението.

Основен ремонт на надлеза не е 
правен от изграждането му преди 
около 30 години. Това предполага, че 
обновяването ще е тежка задача. 
Заложеният срок по договор е 389 

дни. Общата стойност на проекта 
е около 4 млн. лв., разпределена в две 
бюджетни години.

В момента в града се рехаби-
литират и ул. „Братя Бъкстон” и 
южната част на бул. „Христо Бо-
тев” в участъка от бул. „Никола 
Вапцаров” до Бетонния мост. Вече 
се проектират основните улици в 
кварталите „Беломорски” и „Остро-
мила”. Премахва се паважът по бул. 

„Южен”. Той ще бъде заменен с ас-
фалт. Проектът включва изгражда-
нето на нови дъждоприемни шахти, 
тротоарни настилки, осветление и 
„джобове” за автобусните спирки. 
Продължават строителните дей-
ности на „Петко Д. Петков”.

Община Видин подпи-
са договор с изпълните-
ля на проекта за основен 
ремонт на надлез над жп 
линията по бул. „Панония”. 
Обновяването на една от 
най-важните пътни връз-
ки в града е поверено на 
„Мостремонт 97” ООД 
– София. Стойността 
на проекта е 2,7 млн. лв. 
Той се реализира по Пуб-
личната инвестицион-
на програма „Растеж и 
устойчиво развитие на 
регионите”. Срокът за 

строителство по договор 
е 112 дни.

От общината съобщи-
ха още, че асфалтирането 
на възлови участъци във 
Видин е към своя край. На 
финален етап са ремон-
тите на ул. „Цар Михаил 
III Шишман” – от кръсто-
вището на ул. „Казарме-
на” до Гребната база, и ул. 
„Гладстон” пред Професио-
нална гимназия „Михалаки 
Георгиев”. Продължава и 
работата на кръстовище-
то в близост до ДКЦ №1.

Снимка Денис Бучел
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СЪВМЕСТНА РУБРИКА НА В. „СТРОИТЕЛ” 

Георги Сотиров

Момчилград съществува като селище и води нача-
лото си още от Средновековието. Старото му име е 
Мастанли. Първото по-подробно описание  на града дъл-
жим на френския пътешественик Огюст Винекел. Бал-
канските войни се оказват съдбоносни за града, региона 
и цялото население. Датата 4 ноември 1912 г. е начало-
то на териториалното, стопанското, общественото и 
културното приобщаване на това населено място към 
българската държава. В края на Първата световна война 
територията на целия Гюмюрджински санджак е присъ-
единена към България под името Гюмюрджински окръг.

По силата на новото административно устройство 
през 1920 г. се образува Мастанлийски окръг, който об-

хваща по-голямата част от Източнородопската област. 
През 1934 г. градът получава сегашното си име Мом-
чилград.

Първият градоустройствен план е от 1927 г. Тога-
ва започва оформянето на градския търговски център с 
две перпендикулярни улици – главната по пътя Кърджали 
– Маказа и улицата, водеща към жп гарата. Селището 
е електрифицирано през 1936 г., а първият водопровод 
от извора при с. Патевец е направен през 1930 г. Силен 
тласък за развитието на града дава изграждането на жп 
линията Раковски – Хасково – Мастанли. Първият влак 
е посрещнат на гара Мастанли на 4 декември 1932 г. 
Така градът израства като важен търговски център и 
кръстопътен възел между Централна България и Родоп-
ската област.

Потребностите от светски, духовен и културен жи-
вот налагат създаването на редица културно-образо-
вателни институции. През 1922 г. се построява сграда-
та на Мастанлийското частно светско училище. През 
1926 г. се учредява читалище „Нов живот”, а през 1934 г. 
се освещава новопостроеното здание на основното учи-
лище в града. Мащабното за времето си строителство  
продължава с построяването на църквата „Св. Цар Бо-
рис I” през 1938 - 1939 г.

Мастанлийски окръг съществува до 1934 г., когато 
неговата територия влиза в новосъздадената Старо-
загорска област, като Момчилград запазва статут на 
околийски град. От 1987 г. е общински център. Повече 
за съвремието на града – от кмета на общината Акиф 
Акиф.

Кметът Акиф Акиф: 

Г-н Акиф, да започнем с 

туризма. Вие имате опит 

в тази област. Комен-

тирайте различните му 

аспекти – бази за отдих, 

привличане на инвести-

ции, създаване на заетост  

и възможности за работа 

на строителния бранш.

Туризмът е един от 
приоритетите на всички 
общини в област Кърджали. 
Макар и минимално, той ще 
допринесе за изграждането 
на нови фабрики без замър-
сители, които ще осигурят 
работни места и препита-
ние на местното население. 
През летния сезон броят на 
персонала, обслужващ гос-
тите на града, е от порядъ-
ка на 150 души. Нашата цел 
е тази цифра да достигне 
до 500. Затова усилено ра-
ботим по проекти, които 
ще поставят началото на 
новите туристически дес-
тинации, за да привлечем 
повече интерес.

Надявам се още през 
следващата година да ре-
ализираме идеята ни за 
стажуване на ученици от 
гимназиите по туризъм и 
хранителни технологии в 
местни хотели и ресто-
ранти. Тази инициатива 
със сигурност ще подобри 
качеството на професио-
налното им образование и 
ще повиши шансовете им 
за успешна реализация на 
трудовия пазар.

Вече имаме редица про-
ведени срещи с туропера-
тори от България и чужби-
на, които са запознати с 
културно-историческото и 
природното богатство на 
нашата община.

Все повече наблюдава-
ме явлението „носталгичен 
туризъм”. Наши емигранти, 
разпръснати по различни 
краища на света, ежегодно 
предпочитат родните си 
места като дестинация за 
ваканция и почивка.

Имахме прекрасната 

възможност да реклами-
раме туристическите си 
обекти чрез проекта „Из-
точният свят на Родопи-
те”, по който бяхме водеща 
организация в партньор-
ството със съседните 
общини Кърджали, Крумов-
град и Кирково. Успяхме да 
обединим усилията на ад-
министрацията, 
д ъ р ж а в н и т е 
институции  и 
бизнеса,  за да 
може туризмът в 
Момчилград да се 
развива с бързи 
темпове. 

Изграждане-
то на туристиче-
ски информацио-
нен център е от 
особено значение 
за нас, тъй като 
смятаме, че ще привлечем 
по-голям поток от турис-
ти. Имаме съвместна идея 
с Министерството на окол-
ната среда и водите, как-
то и с екоорганизации за 
обявяване на местността 
Дамбалъ за защитена зона. 
Уникалното скално светили-
ще Харман кая е една от ту-
ристическите дестинации, 
към която интерес прояви-
ха много български и чужди 
гости. Считаме, че с нови 
теренни разкопки Харман 
кая ще придобие още по-го-
ляма популярност.

Светилището на Ор-
фей при с. Татул е уникално 
културно наследство и ис-
тинска гордост за момчил-
градчани. С извършването 
на археологически проучва-
ния мегалитният паметник 
ще разкрие истинския си 
потенциал. Изцяло финанси-
рахме монтирането на ту-
ристически указателни та-
бели, които да напътстват 
гостите на общината. 

Официалните данни со-
чат, че над 200 хил. души 
годишно са били тук, за да 
видят археологическия ком-
плекс Перперикон, над 100 

хил. са посетили тракийско-
то светилище при с. Татул. 
Тези цифри сами по себе си 
говорят, че интерес към 
Източните Родопи същест-
вува и от тук нататък от 
всички нас зависи дали мо-
жем да отговорим на това 
и да направим още по-добра 
реклама, за да стигне ин-
формацията до повече хора. 

Природните дадености 

са хубаво нещо и с тях ве-

роятно ще се стремите да 

развивате и трансгранич-

ното сътрудничество? 

Имаме подписан дого-
вор с Министерството на 
земеделието и храните, кое-
то е Управляващ орган на 
Програмата за развитие на 
селските райони. Споразу-
мението е за изграждане на 
„Пътна връзка Момчилград 
- Кърджали – Подкова“. Про-
ектът е на стойност 5,6 
млн. лв. Реализирането му 
е от съществено значение 
за развитието на бизнеса и 
туризма в региона. Новият 
път ще осигури по-пряка 
връзка между населените 
места от общините Мом-
чилград и Крумовград с шо-

сето Кърджали – Подкова, 
част от Трансевропейската 
транспортна мрежа – кори-
дор №9.

Трасето ще допринесе 
за икономическото раз-
витие на районите около 
българо-гръцката граница. 
Спечеленият проект е по-
редното предизвикател-
ство пред община Момчил-
град да използва максимално 
своите природни, социални 
и икономически предим-
ства.

Провели сме първи сре-
щи със зам. областния уп-
равител на Източна Ма-
кедония и Тракия, с кмета 
на гръцкия град Комотини, 
както и с директора на 
местната болница, който 
заедно с екипа си скоро по-
сети администрацията в 
Момчилград.  

Намеренията ни са да 
подобрим болничната ин-
фраструктура именно чрез 
реализиране на общ транс-
граничен проект за насър-
чаване на сътрудничество-
то между общинската ни 
болница и здравното заве-
дение в съседния Комотини. 
Изразили сме пълна готов-

ност за съдействие за бър-
за и адекватна реакция при 
спешни случаи с фокус върху 
пътните инциденти на те-
риторията на Момчилград и 
Комотини след многократ-
ното увеличение на трафи-
ка през ГКПП „Маказа”. 

Туризъм без благоус-

троени селища е трудна 

работа. Какво е състоя-

нието не само на общин-

ския център, а и на чети-

ридесет и осемте села, 

които управлявате? 

Регионът ни има даде-
ности и реални възможнос-
ти за развитие на различни 
видове туризъм през идни-
те години. Трябва да бъдем 
наясно, че е необходимо и 
местните власти, и пред-
ставителите на бизнеса 
да обединят усилия за съз-
даване на условия, с които 
да привлечем повече гости. 
Още през 2011 г. опреде-
лихме благоустрояването 
на селищата като ключа, 
който ще отвори зазидана-
та врата, поставена пред 
посетителите на региона. 
За нас истинско предизви-
кателство е да изпълним 
ангажиментите и обеща-
нията си пред жителите на 
Момчилград. 

За хората, които жи-
веят в малките населени 
места, предпоставките за 

добри условия за живот са 
далеч по-оскъдни. Непри-
емливо е селища извън об-
щинския център да бъдат 
пренебрегвани и жителите 
им да се сблъскват с нети-
пични за XXI в. проблеми. 
Исканията на хората са 
жизнено необходими, но съ-
щевременно отлагани през 
годините. Става дума за 
осигуряването на питейна 
вода, асфалтиране на пъти-
ща и изграждане на улично 
осветление, а също така и 
за ремонти и отопление на 
детски и учебни заведения, 
спортни площадки за най-
малките.

В села като Груево, 
Прогрес, Ново Соколино и 
Звездел обаче жителите се 
радват на изцяло изграде-
ни канализации, подменени 
водопроводи, асфалтирани 
улици и тротоари. Прогрес 
и Ново Соколино са един-
ствените малки населени 
места в областта с изгра-
дени модулни пречиства-
телни станции. 

Как се разви през по-

следните години град-

ската инфраструктура? 

Имате ли проекти за по-

добряване на мрежата за 

питейна и отпадна вода?

Община Момчилград е 
в процес на реализация на 
най-мащабния си проект 

Акиф Мехмед Акиф е роден в Момчилград на 15 ноември 
1965 г. Завършил е местния Техникум по машиностроене. 
През 1989 г. емигрира в Швеция, година по-късно се връща в 
България. През 1991 г. започва да работи в частния сектор. 
От 1997 г. бизнесът му се развива в сферата на туризма, 
производството на тестени изделия и строителството. В 
периода 2005 - 2008 г. изгражда хотелския комплекс „Маказа” 
край пътя Кърджали – Момчилград.  
Фирмите му осигуряват работа на повече от сто души в 
Момчилград, Кърджали, Крумовград, Пловдив и Хасково. Два 
мандата е общински съветник от ДПС в община Момчилград  
– от 2003 до 2011 г. Кмет е на общината от 2011 г.
Семеен, с две дъщери.
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И НСОРБ

за реконструкция и доиз-
граждане на чисто нова 
ВиК мрежа, която включва 
15,6 км канализационна и 
10,2 км водопроводна мре-
жа. Изпълнението на про-
екта е в напреднал стадий, 
като до момента изцяло е 
построена градската пре-
чиствателна станция и се 
провеждат първите проби. 
Мога да заявя, че над 80% 
от водния цикъл вече е из-
граден. Усилените строи-
телно-монтажни дейности 
ни амбицират, че проектът 
ще бъде завършен пред-
срочно въпреки проблемите 
по Оперативна програма 
„Околна среда” и спрените 
плащания от страна на 
ЕС. Реализирането на този 
проект е пример и дока-
зателство за смисъла на 
инвестирането в еколо-
гичната инфраструктура. 
След реконструкцията и 
изграждането на новата 
водоснабдителна и канали-
зационна мрежа ще решим 
проблемите на общината за 
50 години напред. 

Имаме още един особе-
но важен проект за подмяна 
на близо 4 км водопроводна 
мрежа в Момчилград. Той 
включва най-проблемните 
участъци, където досега  се 
сблъскваме с чести аварии. 

След приключването на 
водния цикъл сме осигури-
ли средства за цялостно 
асфалтиране на главните 
и на най-натоварените ули-
ци в града по Публичната 
инвестиционна програма 
„Растеж и развитие на ре-
гионите“. 

В с. Прогрес работи 

малка пречиствателна 

станция за отпадни води. 

Възможно ли е преодолява-

не на изискуемата бройка 

от 2000 е.ж. чрез обединя-

ване на няколко села в из-

граждане на ПСОВ?

Всъщност, в с. Прогрес 
функционират две малки 
модулни пречиствателни 
станции, изградени по про-
грама ФАР. Тук се крие и 
отговорът на въпроса ви 
за изискуемите 2000 жи-
тели. Наистина е трудно 
да достигнем този брой, 
тъй като в населени мес-
та със специфични условия 
на терена, както е в  Про-
грес, са изключени всякакви 
варианти за обслужване на 
различни села от една пре-

чиствателна станция. Съв-
сем логично е да възникнат 
въпроси относно  необходи-
мостта от изграждане на 
съоръжения в малките насе-
лени места поради факта, 
че не навсякъде е осигурена 
чиста питейна вода. 

Какви идеи се осъ-

ществяват в областта 

на парковото строител-

ство, на облагородяване-

то на детските площадки 

и на други зони за отдих 

на хората. Как изглеждат 

центровете на селата?

През последните години 
отделяме особено внимание 
на парковете, на детски-
те и спортните площадки 
и въобще на местата за 
отдих. Смятаме, че това е 
допълнителна опция за за-
държане на младите хора и 
създаване на добри условия 
за децата ни. След всички 
усилия, които положихме за 
изграждането на градския 
парк, сега енергията ни 
е насочена към неговото 
поддържане, озеленяване, 
монтаж на поливни инста-
лации за зелените площи 
във всички квартали, в дет-
ските градини и училищата. 
Със собствени средства 
строим детски площадки 
в малките населени места. 
По Програмата за развитие 
на селските райони напра-
вихме седем мултифункцио-
нални спортни площадки, 
от които три в общинския 
център и четири в селата 
Равен, Звездел, Нановица и 
Прогрес.

Над 300 хил. лв. ще бъ-
дат инвестирани в съживя-
ването на парк „Кедикчал“ с 
шествековните дъбове. Той 
е разположен на стратеги-
ческо място по пътя към 
известните в региона кул-
турно-исторически и при-
родни забележителности 
- тракийското светилище 
край с. Татул, скалното све-
тилище  Харман кая, рели-
гиозният комплекс „Елмалъ 
баба теке“, еленовото сто-
панство, природният фено-
мен  „Вкаменената гора", 
резерватът  „Боровец". 
Мястото е популярно и с 
извиращата лековита вода 
и стария кладенец, които 
в близкото минало са били 
свързани с обичаите и тра-
дициите на населението. С 
реализирането на този про-
ект се надявам туристиче-

ският поток значително да 
се увеличи. 

Към какви проекти са 

насочени капиталовите 

разходи в бюджета на об-

щината? Как решавате 

проблема със свлачищата?

Общините изпитват 
финансови затруднения, а 
също и дефицит на човешки 
ресурс. Бюджетът на Мом-
чилград е изключително 
оскъден, като средствата 
се оказват недостатъчни 
за поемане на разходите 
по всички финансови пера. 
Капиталовите разходи по-
глъщат най-неотложните 
нужди. За съжаление голяма 
част от общинската хазна 
е заделена за разплащане 
на стари задължения, как-
то и за съфинансиране по 
европейските проекти. Ам-
бицията да превърнем Мом-
чилград в привлекателен 
център ни сблъсква с реди-
ца препятствия. Свидетели 
сме как  държавата ни е из-
правена пред дерайлиране, а 
общините са локомотивът, 
поемащ паричния товар. 

При всяка една финансо-
ва нестабилност на болни-
цата ни априори местната 
власт е готова за разре-
шаването й. С общински 
средства се опитваме да 
преодоляваме и проблемите 
на училищата. Тук е опасна-
та пропаст, пред която са 
изправени общините заради 
нехайността на държавата. 
В Момчилград се радваме на 
прекрасна болница, която 
бе спасена от фалит след 
редица кампании и активно 
участие на доброволци от 
България и чужбина. Общин-
ските пари обаче се оказ-
ват твърде недостатъчни 
за издръжката й. 

По отношение на вто-
рия въпрос - в момента из-
пълняваме проект и имаме 
осигурено финансиране за 
укрепване на свлачище по 
пътя за Птичар, едно от 
най-отдалечените и труд-
нодостъпни села на тери-
торията на общината ни.

Какво правите за ре-

новирането на сгради 

общинска собственост - 

училища и детски градини, 

други административни 

постройки? Тук е слънчев 

край - коментирайте про-

блемите на енергийната 

ефективност.

Реновирането на сгради, 
чийто собственик е общи-
ната, е един от водещите 
приоритети през този ман-
дат с постигнати високи 
резултати. Тези проекти 
са особено важни, защото 
тяхната реализация води 
до икономии от отопление-
то и ни дават възможност 
спестените средства да се 
използват за извършване на 
други ремонтни дейности 
като оборудване с крайно 
необходими продукти. По 
различни програми за енер-
гийна ефективност успях-

ме да санираме голяма част 
от общинските сгради, а 
именно:  по ОПРР – трите 
най-големи училища в об-
щинския център – СОУ „ Н. 
Вапцаров”, ОУ „Д-р П. Берон” 
и ПГХПТ „Св. св. Кирил и Ме-
тодий”, ЦДГ „Здравец”, ЦДГ 
„Зорница” и Детска ясла 
„Трети март”. Със средства 
от Националния доверите-
лен екофонд успяхме да из-
пълним цялостно топло-
изолиране на сградата на  
МБАЛ „Д-р С.  Ростовцев”.

Подменена е дограмата, 
изпълнена е топлоизолация 
и е изградена отоплителна 
инсталация в ЦДГ в селата 
Груево и  Нановица. Освен 
това са напълно санирани 
и ремонтирани и четирите 
читалища в Груево, Равен, 
Звездел и Нановица.

От Международен фонд 
„Козлодуй“ имаме предоста-
вено финансиране за проект 
за изпълнение на енерго-
ефективни мерки в най-го-
лямата сграда в общината 
– читалище „Нов живот” .

В момента извършваме 
и енергийни обследвания и 
подготвяме проекти за още 
седем  сгради, с което ще 
санираме основните общин-

ски постройки.

Как бихте обобщили 

работата си по европей-

ски програми? 

Със своята решимост 
и дисциплина се превърнах-
ме в модел за усвояване на 
средства от европейските 
фондове. Непрестанните 
ни усилия за подобряване 
качеството на живот ре-
ализираха мечтите ни за 
инфраструктура. За срок 
от две години Момчилград 
спечели проекти на обща 
стойност над 50 млн. лв. 
Тези средства са ясен знак, 
че можем да осигурим по-до-
бро бъдеще на нашите деца. 
За нас от значение е всеки 
приключен проект, доприне-
съл за развитието на общи-
на Момчилград и подобрява-
нето на жизнения стандарт 
на хората. Изключително 
сме щастливи, че мечтите 
ни за реализиране на значи-
ми проекти се превърнаха в 
реалност.

Изпълняваме проекти 

по Оперативна програма 
„Околна среда” за водния ци-
къл, по Оперативна програ-
ма „Регионално развитие” за 
туристическия маркетинг, 
по Програмата за развитие 
на селските райони имаме 4 
големи проекта - за спорт-
ните съоръжения – стадион, 
зали и спортни площадки, 
за изграждане на Център 
за настаняване от семеен 
тип, за реконструкция и 
рехабилитация на 24 км об-
щински пътища и един от 
най-важ ните инфраструк-
турни проекти - за изграж-
дане на пътната връзка на 
гр. Момчилград с Път I-5 
Кърджали Маказа.

Привличате ли инвес-

титори?

Непрекъснато провеж-
даме срещи с представите-
лите на бизнеса, опитваме 
всичко, за да ги убедим да 
инвестират в нашата об-
щина. От наша страна сме 
готови да им предоставим 
земя, сграден фонд, да ги 
облекчим административ-
но и да помагаме с всички 
средства. Осъз наваме на-
пълно, че инвестициите 
са единственият начин да 

задържим младите и това 
е пътят, по който не само 
Момчилград, а цяла България 
ще тръгне нагоре. Търсим 
инвеститори, които да се 
убедят, че регионът ни крие 
голям потенциал.

Вече дадохме рамо за 
развиването на малък и се-
меен бизнес чрез осигурява-
не на терени, които освен 
средства осигуриха работ-
ни места за много хора. 

Какви са другите прио-

ритети на общината? 

За нас също толкова 
важен приоритет е фи-
нансовата стабилност 
на община Момчилград. 
През последните 2 години 
успяхме да погасим близо 
1,8 млн. лв. от старите 
ни задължения след редица 
реформи и икономии. През 
същото време собствени-
те средства, постъпили в 
хазната на общината от 
данъците на съгражданите, 
ги върнахме обратно в об-
щинския център и населе-

ните места, инвестирайки 
над 1 млн. лв. Изтегленият 
овърдрафт кредит в раз-
мер на 500 хил. лв. се оказа 
от решаващо значение за 
успешното изпълнение на 
инфраструктурни проекти, 
включително и по опера-
тивни програми, както и 
за оборотни средства при 
временен недостиг.

Зачестили сме срещите 
с жителите в отдалечени-
те населени места, които 
се провеждат под формата 
на изнесени приемни дни. 
Целта ни е да се запознаем 
на място с проблемите им. 
По този начин отчитаме и 
по-ефективен управленски 
резултат. На тези срещи 
обясняваме на хората какви 
са правомощията на общи-
ната и как местната власт 
може да бъде максимално в 
услуга и в полза на гражда-
ните в рамките на своите 
законови правомощия.

До края на 2015 г. сме 
амбицирани да станем и 
първият район с изградена 
цялостна поливна инстала-
ция в общинския си център. 
Втора година прилагаме 
твърде успешна формула за 
модерно осветление на ули-

ците. През този период бро-
ят на енергоспестяващите 
лампи в Момчилград нарасна 
с 200. Силно се надяваме да 
възвърнем дългогодишните 
традиции на Момчилград в 
спорта. Не трябва да забра-
вяме, че той е от особено 
значение за децата и тях-
ното физическо, социално и 
морално израстване. На път 
сме да възродим борбата и 
вдигането на тежести след 
близо 30-годишно прекъсва-
не. 

Община Момчилград 
изготвя обстоен план за 
минимално рефлектиране 
на увеличението на отчи-
сленията за депонирани 
отпадъци върху размера на 
данък такса смет. Мисля, 
че резултатите са поло-
жителни след въвеждане-
то на разделно събиране 
на сухи и мокри отпадъци. 
Така стимулираме и самите 
граждани. Със спестените 
средства ще реализираме 
проекти, свързани с опазва-
не на околната среда.

Татул
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До края на годината ще се обнови и 
градината пред Националната галерия

Страницата 
подготви 
Елица Илчева

Започва модернизаци-
ята на пространството 
около НДК. Обновяването 
ще стартира с ремонта на 
фонтана в подлеза и каска-
дите. Проектът, който ще 
се реализира, е изготвен на 
базата на конструктивно 
обследване. От проектан-
тите е поискано да предви-
дят и предпазни парапети, 
каквито досега не е имало, 
съобщиха от кметството.

Околн ото  парково 

пространство на НДК е с 
площ 160,62 дка. То е из-
градено в началото на 80-
те години на ХХ век, като 
през годините са извърш-
вани само някои частични 
ремонтни дейности по 
отношение на отделни 
елементи и подобекти, 
припомнят от общината.

Сега се планират час-
тично възстановяване и 
подмяна на настилките 
от гранитни плочи. Иви-
ците от бял врачански ка-
мък ще бъдат заменени с 
лайсни от бял мрамор, ще 
се направят нови участъ-

ци с настилки от червен 
паваж. По проекта ще се 
пренаредят и всички на-
стилки от червен паваж 
в детския сектор. Ще 
бъдат засадени многого-
дишни и сезонни цветя, 
ще се подновят дървета, 
за да се изолира паркът 
от уличния трафик. Пред-
вижда се изграждане на 
нови редици жив плет по 
границата. След обновя-
ването ще има още ав-
томатизирана поливна 
система и ново парково 
осветление.

До края на годината 

Столичната община пла-
нира да се извърши текущ 
ремонт още на градината 
при Националната худо-

жествена галерия, която 
ще бъде преасфалтирана, 
ще се изгради автомати-
зирана поливна система, 

ще бъдат възстановени 
зелените площи и освет-
лението. Изготвени са 
проекти и за парк „Герена”. 

Паралелно с асфалти-
рането на улици и пъти-
ща от общинската пътна 
мрежа в Казанлък се из-
вършва възстановяване и 
обновяване на тротоари-
те и се изграждат нови 
паркинги. Общинско пред-
приятие „Комунална дей-
ност и поддръжка на ин-
фраструктурата” направи 
реконструкция на трото-
ари и изгради паркинги 
на три ключови места в 
центъра. Възстановени 
са пешеходните настилки 

на 10 улици, като на места 
са оформени и зелени прос-
транства. Общата площ 
на ремонтираните трото-
ари е близо 1,5 декара. На 
много места са поставени 
и  антипаркинг тела. Цел-
та е да се предот врати 
неправомерното парки-
ране на автомобили вър-
ху зоните, определени за 
пешеходци. Обновяват се 
пешеходните пътеки око-
ло училища, детски заве-
дения и детски площадки 
на територията на общи-

ната.
Кметството работи и 

по проект за реновиране на 
зони за обществен отдих 
в парк „Розариум” и парк 
„Тюлбето” и свързваща ги 
велоалея. В подножието на 
парк „Тюлбето” се строи 
паркинг за автобуси. 

Хоризонталната мар-
кировка предстои да се 
възстанови и на платна-
та на новоасфалтирани-
те улици „Стара планина”, 
„Христо Ботев”, „Чавдар 
войвода”, „Никола Петков”.

Изпълнението на про-
екта на община Русе „Бла-
гоустрояване и достъпна 
градска среда на централ-
на градска зона - участък 
от ул. „Александровска”, 
площад „Батенберг” и 
прилежащите простран-
ства” върви в срок. Това 
установи кметът Пламен 
Стоилов при проверка на 
обекта.

Интересен елемент са 
вече изградените по част 
от ул. „Александровска” 
специални тънки решет-
ки, имитиращи фуги между 
плочките, чрез които ще се 
осъществява  водоотвеж-
дането. Новата настилка 
е в три цветови нюанса 
на охрата, наречени сим-
волично от екипа на про-
екта – „Приста”, „Червен” 

и „Русчук”. Предвидена е и 
велоалея, а градинките на 
пл. „Батенберг” ще бъдат 
изцяло с нова растител-
ност, която ще се поддър-
жа с автоматична поливна 
система.

Проектът е на обща 
стойност малко над 5,4 
млн. лв. Основната му цел 
е благоустрояването на 

стария градски център и 
свързването му с новия. 
Той предвижда сух фонтан 
с фигура на уличен музи-
кант и изкуствено дърво, 
от което ще звучи класиче-
ска музика. Общата площ, 
която ще обхване рехаби-
литацията, е 23 670 кв. м. 
Тя ще включи и ремонта на 
5200 кв. м улици.

Маринела Йонкова

100 хил. лв. е изразход-
вала досега Столична об-
щина за археологическите 
разкопки и свързаните с 
тях дейности по проек-
та „Буховският манастир 
„Света Мария Магдалина” в 
многовековното християн-
ско наследство на София“. 
Манастирът се намира на 
1,5 км северозападно от 
град Бухово.

Проектът е част от 
амбициите на админис-
трацията на Столична 
община и в частност на 
зам.-кмета Тодор Чоба-
нов за възстановяване на 
Софийската Света гора. 
Той обясни, че Софийската 
Света гора се състои от 
70 - 80 обекта, повечето 
от които манастири. Има 
доказателства, че още 
през III - IV век те са стро-
ени във връзка с голямото 
средище, което през този 
период е била Сердика.

„Софийската Света 
гора се свързва с периода 
от времето на Констан-
тин Велики и с идеята, че 
Сердика е бил един много 
важен център в региона”, 
коментира Чобанов. 

Идеята е всички тези 
обекти да се свържат с 
пътни артерии. Така те ще 
се превърнат в привлека-

телна туристическа дес-
тинация, а София ще може 
още по-успешно да развива 
културния туризъм.

Експертите от Сто-
лична община са изчисли-
ли, че за осъществяване-
то на тези планове ще са 
необходими 6 млн. лв. „За 
съжаление проектът „Со-
фийска Света гора” беше 
отхвърлен от предходно-
то правителство, но ние 
ще продължим да търсим 
възможности”, подчерта 
Чобанов. Разкопките по 
Буховския манастир се 
извършват от две години, 
въпреки че началото им е 
обявено още през 2009 г. 
Това заяви научният ръко-
водител Снежана Горанова 
от Национален археологи-
чески институт с музей 

при Българска академия 
на науките. По думите й 
през първия сезон на таз-
годишното археологическо 
проучване са разкрити из-
точната част от наноса и 
абсидата на раннохристи-
янския храм, допълнително 
помещение от югоизток, 
което се е оказало гро-
бищно, северният край на 
нартекса и малка част от 
югозападния ъгъл на екзо-
нартекса и югозападната 
кула към него.

През есента обектът 
ще бъде консервиран, като 
разкопките ще продължат 
през следващата година. 
Вече са изработени и в 
най-скоро време ще бъдат 
поставени и информацион-
ни табели, които да ориен-
тират посетителите.

„През програмния период 2014 - 2020 г. 
Стара Загора ще се превръща във все по-
модерен и динамично развиващ се европей-
ски град”. Това каза зам.-кметът Йордан 
Николов при подписването на договорите 
с фирмите, които ще изготвят работните 
инвестиционни проекти за модернизиране 
на градската среда в Стара Загора. Проек-
тът „Създаване на проектна готовност за 
кандидатстване на община Стара Загора 
по Оперативна програма Регионално раз-
витие за периода 2014 - 2020 г.” е на стой-
ност 1,5 млн. лв. Той е с продължителност 
18 месеца.

По думите на Йордан Николов обновява-

Община Разлог започ-
на ремонт на четвър-
токласна пътна мрежа. 
През 2014 г.  планинска-
та община разполага 
със значително повече 
финансови средства за 
рехабилитация на улици-
те. В рамките на тази 
и следващата година 
се предвижда да бъдат вложени около 
15 млн. лв. Освен собствени средства 
местната власт ефективно използва и 
финансиране от Програмата за развитие 
на селските райони.

Продължава изпълнението на работа 
по шосето за село Добърско. Поетапно 
ще бъде ремонтиран пътят от село Дол-

но Драглище до Добър-
ско. Участъкът от Баня 
до същото село ще се 
обновява със средства на 
Програмата за развитие 
на селските райони.

В момента се изграж-
дат още кръгово кръсто-
вище на ул. „Екзарх Йо-
сиф” и това пред хотел 

„Разлог”. През септември двата обекта 
ще бъдат завършени. Тогава е предвидено 
да се даде старт на ремонта на пътя към 
курортната част на Разлог в м. Бетоло-
вото. Отклонението от главен път II-19 
до голф комплекса също ще се промени. 
Там се предвиждат изцяло нов път, велоа-
лея и зелена ивица с напоителна система.

нето на инфраструктурните обекти ще 
промени облика на града. Сред тях са 
пешеходната зона по бул. „Цар Симеон 
Велики” - от ул. „Хаджи Димитър Асенов” 
до бул. „Патриарх Евтимий”, парк „5-ти 
октомври”, парк „Митрополит Мето-
дий Кусев”, площад „Берое”, надлезът 
над жп линията и бул. „Славянски”. Ще 
бъдат рехабилитирани десетки улици 
и ще се благоустроят междублокови 
пространства. Дейностите ще вклю-
чат и изготвяне на инвестиционни про-
екти за основен ремонт на общински 
образователни и културни институции. 
Предстоят обществени обсъждания за 
повечето от обектите.

Снимка Денис Бучел
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Ирена Младенова, зам.-министър на икономиката и енергетиката: 

Страницата 
подготви 
Мирослав Еленков

„Българското прави-
телство отдава голямо 
значение на разширяване-
то на търговските и ин-
дустриалните отношения 
с Китай като наш водещ 
традиционен партньор в 
региона. Ще подкрепим 
всички инициативи за за-
дълбочаване на сътруд-
ничеството между двете 
страни.” Това каза зам.-ми-
нистърът на икономиката 
и енергетиката Ирена 
Младенова при открива-
нето на българо-китайски 
бизнес форум в София. По 
думите й страната ни ще 
окаже съдействие на фир-
мите от Фудзиен, които 
желаят да инвестират 
в България в секторите 
„Машиностроене”, „Авто-
мобилостроене”, „Електро-
ника и електротехника”, 
„Информационни и комуни-
кационни технологии”, „Хи-
мическа и фармацевтична 

индустрия”, „Селско сто-
панство и хранително-вку-
сова промишленост”, съз-
даването на индустриални 
зони.

„Посещението на де-
легацията от китайска-
та провинция Фудзиен в 
страната ни е отлична 
възможност за българския 

бизнес да представи пре-
димствата и качествата 
на родните производства, 
позиционирайки ги на паза-
ра на втората икономика 
в света с над 1 милиард 
потребители“, каза Мла-
денова. Според зам.-минис-
търа с ресор „Икономиче-
ска политика и европейски 

фондове” доказателство 
за потенциала и взаимния 
интерес между двете дър-
жави е постоянният ръст 
на стокообмена. В резул-
тат на увеличения българ-
ски износ за азиатската 
страна Китай се нарежда 
на второ място сред екс-
портните ни дестинации 

извън Европейския съюз. 
През 2013 г. стокообменът 
между двете държави дос-
тигна рекордно равнище 
от 1,884 млрд. долара. „Тен-
денцията на нарастване 
на двустранната търговия 
продължава, но това е да-
лече под потенциала, кой-
то може да осъществим“, 
уточни Ирена Младенова. 

Като стоки с възмож-
ност за по-широко при-
съствие на китайския 
пазар тя посочи вина, ми-
нерална вода, изделия от 
етерични масла и особено 
от розово масло, стоки на 
машиностроенето, елек-
трониката и електротех-
никата. Зам.-министърът 
изрази увереност, че по-
вече китайски фирми ще 
се възползват от предим-
ствата на България като 
добро място за реализация 
на техните бизнес идеи. 
„Благоприятният данъчен 
режим в съчетание с най-
ниските оперативни раз-
ходи в Европа и високата 
квалификация и продук-

тивност на служителите 
в страната се оценяват 
от чуждестранните ин-
веститори“, допълни Мла-
денова. 

Тя засегна и темата 
за състоянието на насто-
ящата ОП „Конкурентос-
пособност”. Зам.-минис-
търът бе категорична, че 
в момента се работи за 
отстраняване на нередно-
стите и връщане на дове-
рието от страна на бене-
фициенти и партньори. По 
думите й това ще се случи 
чрез вътрешна реоргани-
зация на процесите, така 
че да не съществуват съм-
нения за споделена и раз-
мита отговорност. „Ще 
работим и върху усъвър-
шенстване и подобряване 
на системите за управле-
ние и контрол на изпълне-
нието. Това е изключител-
но важно и с оглед бързото 
стартиране на следваща-
та ОП „Иновации и конку-
рентоспособност“, кате-
горична бе зам.-министър 
Ирена Младенова.

Поне един път в месе-
ца ще се събират експер-
тите, които ще участват 
в Енергийния борд, става 
ясно от правилника за дей-
ността на институцията, 
публикуван на страницата 
на портала за обществено 
обсъждане към Министер-
ския съвет. Заинтересо-
ваните страни могат да 
изпращат коментари по 
публикуваното предложе-
ние до 8 септември. Съз-
даването на борда беше 
одобрено при последното 
редовно седмично заседа-

ние на правителството. 
То реши институцията 

да е постоянно действащ 
консултативен орган на 
Министерския съвет за ре-
шаване на важни, общест-
вено значими въпроси в об-
ластта на енергетиката. 
Председател на Енергий-
ния борд ще бъде вицепре-
миерът по икономическата 
политика Екатерина Заха-
риева, а зам.-председател 
– министърът на икономи-
ката и енергетиката Ва-
сил Щонов.

Институцията ще из-

върши анализ на състоя-
нието на сектора и ще 
посочи причините, които 
водят до нестабилност на 
системата. На негова база 
ще предложи и принципи за 
устойчиво управление на 
енергетиката.

Архивът от заседания-
та на борда ще бъде пуб-
личен. На страницата на 
Енергийния борд в интер-
нет ще бъдат публикувани 
още и решения, становища 
и предложения на институ-
цията, както и годишните 
отчети за дейността й.

„София Тех Парк“ АД 
обяви конкурс за концепция 
за естетическа и общест-
вено консенсусна визия на 
пешеходен мост над бул. 
„Цариградско шосе“, която 
да оформя входа на първия 
научно-технологичен парк 
у нас и знаков проект за 
София. Сградата на Експе-
риментариума в технопар-
ка е един от елементите 
на комплекса, насочен към 
широката общественост. 
В нея ще бъде разположен 
интерактивен музей, в кой-
то деца и ученици, както 
и техните родители, да 
могат да се докоснат до 
науката и технологиите 
чрез различни игри, инста-
лации и филми, както и в 
минилабораториите, во-
дени от университетски 
преподаватели, студенти и 

представители на различни 
иновативни компании.

Мостът ще осигурява 
пешеходната връзка меж-
ду спирките на масовия 
градски транспорт от 
двете страни на булеварда 
и сградата на Експеримен-
тариума и се явява основен 
пешеходен подход към целия 
комплекс.

Конкурсът за визия на 
моста е открит и в него 
могат да участват българ-
ски и чуждестранни лица. 
Авторите на допуснатите 
до класиране проекти ще 
имат възможност да защи-
тят разработката си пред 
членовете на журито.

Крайният срок за учас-
тие е 19 септември 2014 г., 

а резултатите ще бъдат 
обявени до 30 дни след 
това. Критериите за оцен-
ка са оригиналност, съот-
ветствие с техническите 
изисквания и условията за 
цена за реализация. Най-до-
брите проекти ще бъдат 
наградени с парични награ-
ди, осигурени от „София Тех 
Парк” АД.

Гражданите и фирмите постепенно възстано-
вяват спестяванията си в банките след паниката 
през юни, посочва статистиката на БНБ за юли. 
През миналия месец домакинствата са увеличили 
парите си по сметки в трезорите със 120 млн. лв., 
без да се броят лихвите, става ясно от данните. 
Така юнският отлив на средства на домакинства-
та в размер на 480 млн. лв. е спаднал до около 360 
млн. лв. В резултат парите на населението в тре-
зорите в края на юли възлизат на 38,71 млрд. лв. при 
39,06 млрд. лв. в края на май.

По информация на БНБ в дните на паниката пре-
ди затварянето на КТБ от банката са изтеглени 
около 1 млрд. лв., а от Първа инвестиционна банка 
– към 800 млн. лв. Още през юни обаче по-голямата 
част от средствата – около 1 млрд. лв., са върнати 
обратно в банковата система.

Извън трезорите са останали около 800 млн. лв., 
от тях 500 млн. лв. на домакинствата и около 300 
млн. лв. на фирмите.

При компаниите процесът на връщането на 
спестяванията в банките върви с доста по-бързи 
темпове в сравнение с този при домакинствата. 
Миналия месец средствата на бизнеса в трезори-
те са се увеличили с 230 млн. лв. и в края на юли дос-
тигат 15,27 млрд. лв. За сравнение: към края на май 
фирмите са държали в трезорите 15,37 млрд. лв. 
Това означава, че отливът на средства реализиран 
в дните на паниката се е свил до 100 млн. лв.

Общо бизнесът и гражданите държат в тре-
зорите у нас близо 54 млрд. лв., сочат данните на 
БНБ.

В състава на борда ще 
влиза по един представи-
тел на електроразпредели-
телните дружества (ЧЕЗ, 
„Енерго-Про” и ЕVN), както 
и на Асоциацията на топло-
фикационните дружества, 
Асоциацията на банките в 
България, на Българската 
фотоволтаична асоциация, 
на Асоциацията на водни-
те централи, на Ветрое-
нергийната асоциация, на 
потребителите, на рабо-
тодателските организации 
(КРИБ, АИКБ, БТПП и БСК), 
на синдикалните организа-
ции (КНСБ и КТ „Подкрепа“), 
на Българската федерация 
на индустриалните енер-
гийни консуматори.
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Министерствата се забавиха с търговете, докато общините 
ще усвоят почти всички средства, които им бяха отпуснати

Лилия Христова

Амбициозната Публична 
инвестиционна програма 
на правителството на Пла-
мен Орешарски – „Растеж 
и устойчиво развитие на 
регионите“, за 500 млн. лв. 
няма да бъде осъществена 
в пълния си обем. Прегледът 
показва, че общините ще 
усвоят почти изцяло от-
пуснатите им пари, докато 
проектите и програмите на 
министерствата няма да 
бъдат изпълнени. Очаквани-
ята са да бъдат спестени 
около 150 млн. лв., които ще 
се насочат за покриване на 
плащанията по спрените 
оперативни програми „Окол-
на среда“ и „Регионално раз-
витие“, каза министърът 
на финансите Румен Поро-
жанов след заседанието на 
правителството в сряда. 

По-консервативните 
оценки на ръководеното от 
него ведомство са, че от 
програмата ще бъдат спес-
тени между 50 и 100 млн. лв. 
Причината е удължаването 
на срока за подписването 
на договорите с изпълните-
лите до 15 септември. Едва 
тогава ще може да се даде 
точна оценка колко сред-
ства от резерва в държав-
ния бюджет ще бъдат спес-
тени, посочи Порожанов. 

Основната цел на ин-
вестиционната програма 
беше да се финансират мал-
ки проекти на общините, 
които могат да приключат 
в рамките на годината и 
да доведат до качествено 
подобряване живота на хо-
рата. Ресурсът от 500 млн. 
лв. беше разделен между 
предложения на местните 
власти, подавани чрез об-
ластните управители, и на 
министерствата. Интере-
сът към програмата беше 
огромен заради опросте-
ните правила за кандидат-
стване. Така общините по-
дадоха над 2100 проекта за 
над 2 млрд. лв. От тях бяха 
одобрени 386 дейности за 
289 млн. лв. Агенция „Път-
на инфраструктура“ получи 
най-много средства – 50 
млн. лв., а останалите 160 
млн. лв. получиха 8 минис-
терства за изпълнението 
на различни проекти. Към 10 
юни трябваше да се направи 
преглед на изпълнението на 
програмата, но тогавашни-
ят министър на финансите 
Петър Чобанов обяви, че 
оставя това задължение на 
наследника си. Причината 
беше, че голяма част от об-
ществените поръчки – ос-
новно на министерствата, 
не бяха пуснати и обявява-
нето им продължи почти до 
края на юли. Затова сега е 
взето решение за отсрочка 
на времето за договаряне до 
средата на септември, като 
е подготвена и промяна на 
правителственото поста-
новление. 

Общините и АПИ с  

успеваемост 85%

Прегледът на изпълне-
нието на програмата по-

казва висока успеваемост 
при общинските проекти, 
която към момента е 85%, 
каза зам. изпълнителният 
директор на НСОРБ Емил 
Савов.  От одобрените 
368 проекта на 173 мест-
ни власти за 289 млн. лв. 
до момента са подписани 
317 договора за 229 млн. лв. 
От тях напълно завършени 
са 43 проекта, като на об-
щините вече са изплатени 
70,5 млн. лв. Спестените 
от проведените общест-
вени поръчки средства са в 
размер на около 3 млн. лв., 
уточни Савов. По думите 
му за остатъка от около 60 
млн. лв. също са проведени 
обществени поръчки, които 
са в различни етапи на об-
жалване, като голяма част 
от тях най-вероятно ще 
приключат до 15 септем-
ври и ще бъдат подписани 
договори с изпълнителите. 

Причината общините да 
се справят по-добре от ми-
нистерствата с договаря-
нето на парите е, че за ре-
дица малки кметства това 
е единственият ресурс, 
даващ възможност бързо 
да решат проблеми, свърза-
ни с благоустрояването на 
градове и села – ремонти на 
училища, улици, детски пло-
щадки, социални домове, во-
доснабдяване. Програмите 
на министерствата на ин-
вестиционното проектира-
не и на младежта и спорта 
също бяха свързани с малки 
населени места. Вместо 
тези обекти да бъдат до-
говорени от общините, кои-
то бързо да направят мал-
ки обществени поръчки за 
тях, това беше вменено на 
министерствата. Така не 
е отчетен фактът, че по 
закон държавата няма пра-
во да инвестира в имоти, 
които не са нейна собстве-
ност, защото въпросните 
обекти са общински. Това 
наложи местните власти 
да дарят терените си на 
държавата, за да може тя 
да инвестира в тях, а след 
това тя ще трябва да им 
върне дареното, което за-
бавя процеса, коментира 
Емил Савов. 

Освен това държавните 
поръчки за малките населе-
ни места бяха обединени в 
лотове, като в някои влиза-
ха области от единия край 
на страната до другия, на-
пример търгът за ремонт 
на спортни площадки в 
областите Добрич, Русе, 
Силистра, Шумен и Кюс-
тендил. Това е причината 
за част от поръчките да 
няма нито един кандидат 
или само един, което про-
вали избора на изпълнител, 
обясни Савов. 

Така от отпуснатия 
бюджет от 160 млн. лв. за 
изпълнението на програми-
те на министерствата до 
момента не е усвоен нито 
лев, става ясно от проекта 
за изменение на правител-
ственото постановление. В 
него е посочено, че осемте 
министерства плюс Аген-
ция „Пътна инфраструкту-
ра“ (АПИ) имат сключени 

договори за общо 95,5 млн. 
лв. от 210 млн. лв. От тях 
обаче са завършени и раз-
платени само 9 пътни про-
екта за 14,5 млн. лв. 

АПИ получи общо 50,17 
млн. лв. за ремонт на 22 
отсечки, болшинството от 
които са II и III клас пътища. 
За тях не бяха проведени 
обществени поръчки, а из-
пълнението им беше възло-
жено на пътноподдържащи-
те фирми по области. Това 
е причината ремонтите 
вече да са приключили, като 
има изпълнени дейности за 
още 32 млн. лв., за които 
се чака плащане от Минис-
терството на финансите, 
казаха от АПИ. Не е запо-
чнал ремонтът единстве-
но на пътя Арчар – Извор 
– Димово – Салаш (грани-
цата със Сърбия). За него 
има избран изпълнител, но 
работата се отлага заради 
проблеми с отчуждителни 
процедури, уточниха от 
пътната агенция. Оттам 
обаче се надяват обектът 
да бъде завършен в рамки-
те на годината. 

За борба с безводието 

усвояват 20 млн. лв.

Министерството на 
регионалното развитие 
се очертава като едно от 
малкото, които ще изпъл-
нят заложената програма 
за борба с безводието за 
20 млн. лв. В нея са вклю-
чени 37 проекта на тери-
торията на 19 области. Те 
предвиждат изграждане и 
реконструкция на водоиз-
точници, довеждащи водо-
проводи, резервоари, пре-
чиствателни съоръжения 
за питейни води, помпени 
станции и вътрешна водо-
проводна мрежа на населе-
ните места. 

Поради мащабността 
на някои от проектите и 
съответно по-дългия срок 
за изпълнение те са разде-
лени на фази. За 2014 г. е 

предвидено да се извърши 
проектирането им или ета-
пи от тях, които могат да 
бъдат самостоятелно въ-
ведени в експлоатация. 

Някои от големите про-
екти по програмата на Ре-
гионалното министерство 
са: „Изпълнение на дейнос-
ти за осигуряване про во-
ди мост та и техническите 
параметри на водопрово-
да от пречиствателната 
станция за питейни води 
„Ястребино“ до помпена 
станция Омуртаг“ в общи-
на Омуртаг; „Допълнител-
но водоснабдяване на село 
Ружица, община Никола 
Козлево“; „Реконструкция 
на вътрешна водопровод-
на мрежа на село Прелез“; 
„Магистрален водопровод 
„Камчийски пясъци“ III етап 
– участък от село Старо 
Оряхово до водоеми в ку-
рортен комплекс Камчия, 
община Аврен“; „Подмяна 
на тласкател на помпена 
станция до напорен водоем 
за селата Царевец и Калин-
ка, община Кърджали“ и др. 
За момента няма отпадна-
ли обекти от програмата, 
но няма и плащания по нея. 
По един проект са започ-
нали дейности, се казва в 
отговора на Министер-
ството на регионалното 
развитие на наше запит-
ване. 

Три поръчки на МИП  

се прекратяват

По програмата за бла-
гоустройство на малки на-
селени места по бюджета 
на Министерството на ин-
вестиционното проекти-
ране са разпределени 6,35 
млн. лв. От общо 237 пода-
дени предложения бяха одо-
брени 21 проекта, които 
струват между 150 хил. и 
450 хил. лв. с ДДС. Най-мно-
го предложения бяха одо-
брени за ремонт на улици 
– 12. За рехабилитация на 
зони за обществен отдих 

са 5 и 4 са за обновяване на 
сгради за социални нужди. 

На 5 юни т.г. министъ-
рът на инвестиционното 
проектиране и кметове на 
общини, чиито проектни 
предложения са одобрени 
по ПИП, са подписали дву-
странните споразумения 
във връзка с изпълнение-
то на процедурата. Това е 
именно даряването на об-
щинските обекти на дър-
жавата, за да може да се 
направи инвестицията, а 
след това да бъдат върна-
ти обратно на общините.

Обществените поръч-
ки са обявени в периода 
от 26 до 30 юли, като в 
момента тече изборът на 
изпълнители. Търговете 
са общо 35, като от тях 
12 са за строително-мон-
тажни работи, 6 са за ин-
женеринг – проектиране и 
строителство, и 17 – за из-
вършването на строителен 
надзор. 

Издадени са решения 
за прекратяване на проце-
дурите за избор на изпъл-
нител на 3 обекта заради 
липса на кандидати или пък 
подадена само една офер-
та. Те са за община Боля-
рово с проект на стойност 
459 хил. лв. с ДДС, за Дже-
бел с проект за 450 хил. 
лв. с ДДС и за шуменското 
село Царев брод с проект 
за 241 хил. лв. Общата 
стойност на неусвоените 
средства заради прекратя-
ване на тези обществени 
поръчки е 1,206 млн. лв., е 
посочено в отговора на 
Министерството на реги-
оналното развитие. След 
встъпването в длъжност 
на служебното правител-
ство това е ведомството, 
отговарящо за Министер-
ството на инвестицион-
ното проектиране, което 
кабинетът „Орешарски“ 
отдели от предишното 
Министерство на регио-
налното развитие и благо-
устройството.

Поне 1/3 от спортните 

игрища по селата от-

падат

Министерството на 
младежта и спорта получи 
20 млн. лв., за да направи 
спортни площадки, футбол-
ни игрища, зали и басейни, 
като така да спомогне за 
преодоляване на „различия-
та между селата и града“, 
по думите на бившия ми-
нистър на спорта Марияна 
Георгиева. Поне 1/3 от тях 
обаче няма да се реализи-
рат. Причината са прекра-
тени обществени поръчки 
поради липса на интерес 
от страна на строителни-
те фирми. За редица обек-
ти в села и малки градове 
не е била подадена нито 
една оферта или е имало 
само един кандидат, показ-
ва справка в Регистъра на 
обществените поръчки на 
страницата на АОП. 

Търговете са пуснати 
на 13 транша за различни-
те населени места, като се 
разиграваха по обособени 
позиции. Изцяло е отменена 
поръчката по 12-и транш – 
за ремонт на спортни пло-
щадки и покрити плувни ба-
сейни в областите Добрич, 
Русе, Силистра, Шумен и 
Кюстендил, за 457 581 лв. 
без ДДС. По останалите са 
прекратявани само отдел-
ни позиции, като в масовия 
случай за тях не е имало 
подадени оферти. По-голя-
мата част от поръчките са 
спрени още по времето на 
министър Георгиева, като 
се е минало към покани на 
фирми чрез обявление. Тези 
поръчки обаче са прекрате-
ни от служебния министър 
на спорта Евгения Раданова.

Според Емил Савов, 
въпреки че е ново, Минис-
терството на инвести-
ционното проектиране се 
е справило значително по-
добре от Министерството 
на спорта в договарянето 
на поръчките по публичната 
програма за растеж. 

МОСВ е договорило про-

екти за 10,5 млн. лв. 

Министерството на 
околната среда и води-
те (МОСВ) получи общо 
29 млн. лв. от правител-
ствената инвестиционна 
програма. От тях 12 млн. лв. 
бяха за Програмата за упра-
вление на речните басейни 
и 17 млн. лв. по Програмата 
за управление на отпадъци-
те.

Министърът на околна-
та среда и водите е подпи-
сал споразумения с община 
Кърджали за довършване на 
регионалния център за от-
падъците за 6 млн. лв. Ис-
торията на този проект е 
от близо 10 години, когато 

Снимка Денис Бучел
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получи финансиране от 30 
млн. евро по предприсъеди-
нителната програма ИСПА, 
но не беше завършен до края 
на 2012 г. За да бъде спа-
сен, проектът за депото 
в Кърджали беше основно 
преработен. Претоварни-
те станции бяха намалени 
от 7 на 4 - в Кирково, Кру-
мовград, Ивайловград и 
Ардино. Изграждането на 
сортиращата и сепарира-
щата инсталация, което 
бавеше проекта, дори от-
падна. Въпреки това строи-
телството на регионалния 
център за отпадъци край 
кърджалийското с. Више-
град, който трябваше да 
поеме боклуците на 7 об-
щини в областта, не успя 
да бъде спасен и страната 
ни загуби тези пари, като 
свършената работа остана 
за сметка на държавния бю-
джет. Една от причините 
за провала на проекта беше 
трудната комуникация меж-
ду партньорите в италиан-
ско-българския консорциум 
„Униеко – Сиконко – Унивенд”, 
които бяха изпълнители на 
проекта. 

По програмата за упра-
вление на отпадъците има 
подписан още един договор 
– с ПУДООС. Той е за 4 млн. 
лв. за изграждане на регио-
нално депо в Златица, каза-
ха от МОСВ. 

Към настоящия момент 
са сключени и 3 контракта, 
свързани с оптимизиране на 
информационната система 
за управление на отпадъ-
ците, на обща стойност 
558 хил. лв. и се провеждат 
обществени поръчки за 
18 проекта, които са в на-
преднал етап и се очаква да 
бъдат подписани договори 
с изпълнители преди 15 сеп-
тември, е посочено още в 
информацията от МОСВ. 

Военното НДК отново 

няма да бъде довършено

Министерството на 
правосъдието получи 30 
млн. лв., като средствата 
бяха предвидени за започ-
ване на строителството 
на новата Съдебна палата 
във Варна и довършване на 
сградата на бул. „Скобелев“ 
в столицата, придобила 
публичност като Военно-
то НДК, в която трябваше 
да се настанят Районната 
прокуратура на София и 
Наказателното отделение 
на Районния съд. Тези обек-
ти няма да се изпълняват 
през 2014 г., каза министър 
Порожанов. От Министер-
ството на правосъдието 
обясниха, че причините за 
това са комплексни. За но-
вата Съдебна палата на 
Варна се водят дела в съда, 
свързани с реституционни 
претенции, докато за обек-
та в София има проблеми с 
издаването на разрешени-
ята за строеж. Така част 
от спестените средства 

ще бъдат насочени към по-
криване на нуждите на съ-
дилищата и затворите, но 
каква точно, ще стане ясно 
в началото на септември, 
каза Порожанов.

Няма да бъдат усвоени 
и отпуснатите 15 млн. лв. 
на Министерството на 
транспорта, информацион-
ните технологии и съобще-
нията, съобщи министърът 
на финансите. Средствата 
бяха за първия етап от из-
граждането на интермодал-
ния терминал във Варна, в 
който беше включено про-
ектирането на съоръже-
нието и изграждането на 
кейовата стена. Целият 
проект е за над 100 млн. лв. 
по думите на бившия минис-
тър на транспорта Данаил 
Папазов. Той предвиждаше 
преместването на приста-
нище Варна-изток от се-
гашното му място на ново 
заедно с изграждането на 
пътническа и товарна жп 
гара. 

Няма да бъдат реали-
зирани и двата проекта 
на Министерството на 
здравеопазването за общо 
24 млн. лв., посочи още Ру-
мен Порожанов. Единият 
за 12 млн. лв. предвиждаше 
обновяване на спешните 
центрове в страната и ку-
пуването на линейки, а дру-
гите 12 млн. лв. бяха пред-
назначени за електронното 
здравеопазване. Ресорният 
служебен министър Миро-
слав Ненков вече обяви, че 
е спрял обществените по-
ръчки за тях.

Не е ясно какво е изпъл-
нението на програмата на 
Министерството на обра-
зованието и науката, което 
получи над 15,7 млн. лв. за 
ремонта на 6 висши учебни 
заведения. Най-много – бли-
зо 5 млн. лв., получи Универ-
ситетът за национално и 
световно стопанство за 
възстановяване на сграда-
та на блок И. Медицинският 
университет в Плевен полу-
чи 3,8 млн. лв. за строеж на 
нова учебна сграда на Фа-
култета по фармация. Со-
фийският университет „Св. 
Климент Охридски“ пък взе 
3 млн. лв. за реконструкция 
и модернизация на сградата 
на бившия Механотехникум 
на бул. „Ал. Стамболийски“. 
Тя бе дадена на Алма матер 
през 2011 г. от правител-
ството като компенсация 
за предоставянето на сгра-
дата на ул. „Шипка“ 6 на Съ-
юза на художниците. Два 
милиона лева отидоха за 
Пловдивския университет 
„Паисий Хилендарски“ за из-
граждане и обзавеждане на 
студентското общежитие. 
Медицинският универси-
тет във Варна получи 1,5 
млн. лв. за строителство-
то на факултет по фарма-
ция. Медицинският колеж 
в Сливен взе 500 хил. лв. за 
енергийна ефективност на 
сградата си.

Елица Илчева

В края на лятото, малко преди 
приключването на строителния се-
зон, областните управители започ-
наха да отчитат изпълнението на 
общинските проекти по Публична-
та инвестиционна програма „Рас-
теж и устойчиво развитие на реги-
оните” (ПИП). За съжаление тези, 
които до момента са готови да се 
похвалят с приключени дейности, 
все още са малко. От 28 области 
за момента само 3 – Видин, Ловеч 
и Добрич, дават публичност на из-
пълнението. Затова пък ръковод-
ствата на всички са убедени, че 
ефектът от програмата – реали-
зиране на важни инфраструктурни 
начинания в малки населени места, 
е напълно задоволителен. 

Финансовият ресурс на ПИП бе 
разпределен за проекти по сектори: 
за ВиК и управление на отпадъци-
те – 78,3 млн. лв.; за транспортна 
инфраструктура – 104,6 млн. лв.; за 
социална инфраструктура – 197,5 
млн. лв., в т.ч. за училища и дет-
ски градини  – 25 млн. лв., за висши 
училища – 15,7 млн. лв., за здраве-
опазване – 27 млн. лв., за спортни 
зали и съоръжения – 62 млн. лв., и 
за други сектори 119 млн. лв. Общо 
за благоустройството на малките 
населени места се разпределиха 
112 млн. лв. Одобрените за финан-
сиране програми на министерства-
та, които също ползваха дял от ре-
сурса на програмата, практически 
също бяха насочени към проекти на 
отделните области. 

Видин е отличник с 80% изпълнение 

Към момента от всички 14 об-
щински проекта в област Видин 
4 са приключени, съобщиха от 
местната администрация. Седем 
са с над 80% изпълнение, по два се 
работи от началото на август. 
Предстои да бъде сключен договор 
с новоизбран изпълнител на основ-
ния ремонт на надлеза на жп лини-
ята при бул. „Панония“. За ключовия 
обект от инфраструктурата на 
областния град са осигурени 2,7 
млн. лв. от държавния бюджет. 

Успешно са финализирани проек-
тите в общините Брегово, Кула и 
Белоградчик. В Града под скалите 
е монтирано пречиствателно съо-
ръжение за питейни води на стой-
ност 249 800 лв. На територията 
на Брегово е завършена рекон-
струкцията на част от водопро-
водната мрежа на с. Делейна (240 
хил. лв.) и рехабилитацията на 2 км 
общински път Тияновци – Делейна 
(348 700) лв.). Над 250 хил. лв. са 
изразходвани за основния ремонт и 
модернизацията на панаира в Кула, 
който от 19 август посреща гости. 

Напредва и основният ремонт 
на сградата на Природо-математи-
ческа гимназия „Екзарх Антим I” във 
Видин. За основния ремонт (I фаза) 
са осигурени 500 хил. лв. С тези 
средства в момента се извършва 
подмяна на покрива и дограмата, 
полага се външна 10-сантиметро-

ва топлоизолация и нови тротоарни 
настилки около сградата. Очаква 
се основните ремонтни дейности 
да завършат през септември. 

В напреднал етап са строител-
но-монтажните работи на обек-
ти в общините Бойница, Макреш, 
Ново село и Чупрене. Приключила е 
реконструкцията на вътрешната 
водопроводна мрежа в с. Бойница 
(1 млн. лв.) и в с. Раковица (500 хил. 
лв.). Предстои да се възстанови 
уличната асфалтова настилка на 
двата обекта. До 20 дни ще при-
ключи ремонтът на сградата на 
читалището в с. Ново село, който 
е на стойност 462 086 лв. 

Пред завършване са четирите 
обекта на община Чупрене за общо 
709 433 лв. С тези средства се из-
вършва реконструкция на водопро-
води в селата Върбово, Търговище 
и Протопопинци и преустройство 
на общинска сграда за център за 
настаняване от семеен тип в с. 
Върбово. 

В началото на август в община 
Ружинци започна реконструкцията 
на пътя за с. Гюргич, за която са 
осигурени 1 млн. лв. от републикан-
ския бюджет. 

„Анализът на дейностите по 
проектите показва, че те се реа-
лизират успешно в област Видин. 
Общините получиха значителен фи-
нансов ресурс за отлагани с години 
проблеми, които не са могли да бъ-
дат решени чрез други финансови 
източници”, коментира областни-
ят управител Кръстьо Спасов. Той 
продължава да контролира реализа-
цията на проектите, които трябва 
да приключат до края на 2014 г. 

Ловеч има завършен  

проект в Ябланица

И община Ябланица е със завър-
шен проект по ПИП. 400 хил. лв. е 
сумата, отпусната от правител-
ството, за реконструкция на водо-
проводната мрежа и асфалтовото 
покритие на ул. „Ген. Гурко” в града. 
Ремонтът на 950 м водопровод и 
8000 кв. м асфалт е извършен за 45 
дни, без спиране на движението по 
главната улица на града. Кметът 
Иван Цаков изрази публично своя-
та благодарност към фирмата 
– изпълнител на проекта, за висо-
кия професионализъм и качество 
на изпълнение. Той подчерта, че 
водопроводните връзки с второ-
степенните улици са изградени 
перфектно, като допълни, че е на-
правена байпасова мрежа, осигуря-
ваща връзка между ниската и висо-
ката зона в града. По този начин се 
изолира участъкът, ставал причи-
на за чести аварии през годините. 
Асфалтът по главната улица е от 
два слоя. Първият е положен след 
отнемането на старата настилка, 
като на места е надхвърлял 10 см, 
а вторият е износващ слой с дебе-
лина 5 см. 

Кметът обаче добави, че до мо-
мента държавата е превела едва 
20% от стойността и се очаква 
плащане на междинната сума.

Реконструкцията на вътрешна-
та водопроводна мрежа на ловеш-
кото с. Малиново е друг проект, 
финансиран от ПИП. Работата 
там върви по план, като от пред-
видените 5700 м водопровод 1500 
м са положени до момента. Инте-
ресно е, че тук благодарение на 
проекта е извършено и прикачване 
на домакинствата към подновена-
та водо преносна мрежа. По груби 
сметки обектът трябва да при-
ключи до 4 месеца, като по него са 
спестени 13 757 лв.

По другите два проекта на об-
щина Ловеч не е започнало строи-
телство. За реконструкцията на 
канализацията на кв. „Продимчец” 
тече обжалване за избора на изпъл-
нител, а ремонтът на читалището 
в с. Малиново е в процес на инже-
неринг.

Усилена работа тече и по ре-
монта на уличните и тротоарни-
те мрежи в Троян. Сумата, която 
общината получи по инвестицион-
ната програма, възлиза на 1 352 000 
лв., като икономиите, направени от 
проведената процедура за избор на 
изпълнител, са 145 519 лв.

600 хил. лв. са отпуснати за 
тротоарните настилки в Тетевен. 
Общо 7000 кв. м плочи предстои 
да бъдат демонтирани и положени 
нови в следващите 30 дни. Градът 
има още три проекта по ПИП – за 
ремонт на спортните площадки в 
селата Глогово, Градежница и Гала-
та, работата по които още не е 
започнала. И тук обаче са спестили 
средства – общо 1186 лв.

В Летница усвояват 100 хил. 
лв. Те са предвидени за купуване 
на тръби и ВиК материали за под-
мяната на канализационната и во-
допроводната мрежа на ул. „Тодор 
Каблешков” и ул. „Йордан Йовков“. За 
обекта тече процедура за избор на 
изпълнител.

Община Угърчин единствена 
все още няма избран изпълнител 
по своя проект за рехабилитация и 
реконструкция на водопроводните 
мрежи в града. Стойността на ре-
монта възлиза на 570 хил. лв., като 
след няколко жалби от страна на 
участници в процедурата общест-
вената поръчка бе спряна.

Работи се по всички  

проекти в Добрич

По 11 общински проекта за 
13 299 387 лв. се работи в Добрич. 
Навсякъде в областта в определе-
ния срок са стартирали процедури 
за обществени поръчки по реда на 
ЗОП. Към настоящия момент има 
сключени договори с изпълните-
лите на всички 11 проекта, става 
ясно от отчет за напредъка по из-
пълнение на проектите, който об-
ластният управител Недко Марчев 
е изискал от кметовете. Три от 
обектите в община Тервел вече са 
изпълнени и в Министерството на 
финансите са депозирани заявки за 
окончателни плащания. Останали-
те два са в процес на довършване. 
Приключен е също и един от два-
та проекта на община Балчик. В 
останалите общини дейностите 
продължават, като в някои от тях 
изпълнението е в значително на-
преднал етап.
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Местната власт е готова с проекти за 250 млн. лв., разчита основно на ОП „Региони в растеж“

Елица Илчева

Доброто място за 
бизнес е притегателна 
територия за преки чуж-
дестранни инвестиции. 
Така е представен Доб-
рич в общинския план за 
развитие до 2020 г. До-
кументът, който е приет 
от местния парламент 
на 24 юни и миналата 
седмица бе публикуван в 
портала за обществени 
консултации към Минис-
терския съвет, е разра-
ботен след завършването 
на друг важен за община-
та, засягащ същия период 
– Интегрирания план за 
градско възстановяване и 
развитие. Вторият е фо-
кусиран единствено върху 
това, което трябва да се 
случва в града, и за разли-
ка от плана на Несебър, 
който ви представихме в 
предишния брой и който е 
насочен почти изцяло към 
превръщането на курорта 
в привлекателно място за 
живот и за туризъм, тук 
акцентът е друг - работа 
за развитието на селище-
то като притегателен 
център за бизнес и инвес-
тиции.

Добрич всъщност от-
давна се разраства точно 
в тази насока, което се 
обуславя и от местораз-
положението му – близо 
до Варна и встрани от 
морския бряг.  Това поста-
вя на втори план и тра-
диционното развитие на 
града като индустриален 
център. 

Добрич е и една от 
най-активните български 
общини по усвояване на 
средства от Структур-
ните фондове на ЕС за 
миналия програмен пери-
од. Интересно е, че като 
инициатор за разработва-
нето на проекти освен об-
щината успешно се включ-
ва и неправителственият 
сектор. По отношение 
на индекса „Местни усло-
вия за правене на бизнес” 
2011, създаден от Инсти-
тута за пазарна иконо-
мика, Доб рич попада на 
6-о място в класацията 
от всички 28 областни 
градове в страната. Този 
индекс се базира на 10 
индикатора, които имат 
отношение към предлага-
ните условия за развитие 
на частния сектор. 

Строителството  

е изключително важен  

отрасъл за града 

и въпреки спада, който 
се отбелязва на нацио-
нално ниво след 2008 г., 
през 2012 г. той дава 9% 
от нетните приходи от 
продажби и ангажира 7,7% 
от заетите лица. И след 
кризата в последните го-
дини тук продължават да 
функционират някои от го-
лемите фирми като „Път-

но строителство” АД за 
поддържане и изграждане 
на пътна и улична мрежа, 
„Екострой” АД с основен 
предмет на дейност из-
граждане и ремонт на 
пътища, производство 
на асфалт, на бетон и 
бетонови изделия, фирма 
„Валентино” ООД – спе-
циализирана в комплекс-
ното изграждане на сгра-
ди с административно, 
жилищно, туристическо 
и търговско предназначе-
ние, „Алфа ресурс” ООД, 
изграждащо обекти с ме-
тални конструкции, и др. 
Фирмите са посочени в 
стратегическия документ 
като надежден партньор 
на местната власт. 

Експерти от екипа, 
разработили общинския 
план, посочиха три ос-
новни приоритета в него 
при общественото му об-
съждане в Добрич. Според 
Гея Георгиева, специалист 

от екипа, изготвил доку-
мента, първата задача е 
подобряването на качест-
вото на градската среда 
и условията на живот. 
Включени в този приори-
тет са аспекти, свързани 
с околната среда и ефек-
тивното използване на 
териториалните ресурси, 
с качеството и достъпа 
до здравни, образовател-
ни и културни институции, 
също и с постигане на ин-
тегрирано градско разви-
тие, с добра транспортна 
инфраструктура. 

Втората важна цел е 
насочена към постигане 
на устойчив икономиче-
ски растеж, основан на 
знанието, технологиите и 
активното партньорство. 

Усилията ще бъдат  

насочени към насърчаване 

на местния бизнес

 и привличане на по-
голям обем от инвести-
ции. Инструментите за 
това са по-добри адми-
нистративни услуги, под-
крепа на местния бизнес 
в разработването и кан-
дидатстването за евро-
субсидии, провеждане на 

мащабни информационни 
кампании. Гея Георгиева 
посочва като последен 
приоритет подобряване-
то на административния 
капацитет, дейност, по 
която местната власт 
работи от години и е по-
стигнала значителни ре-
зултати. 

Още преди да започне 
изработването на този 
основен инструмент за 
управление на града, об-
щината е готова с про-
екти за над 100 млн. лв., 
които ще са подходящи за 
безвъзмездно финансира-
не от ОП „Региони в рас-
теж 2014 - 2020 г.”. Това е 
програмата, на която ще 
се разчита в най-голяма 
степен през този планов 
период.

Както е известно, над 
511 млн. евро са предви-
дени за 67-те града до 
2020 г. по новата ОП „Ре-
гиони в растеж“. Те са 
разделени на четири нива 
в зависимост от броя на 
населението, икономиче-
ското им развитие и бюд-
жетите. В първо и второ 
са София и 9-те най-голе-
ми града - Пловдив, Варна, 
Бургас, Русе, Стара Заго-

ра, Плевен, Велико Търно-
во, Благоевград и Видин. 
Добрич попада в трето-
то ниво с останалите 
областни центрове плюс 
още 10 селища. Заделени-
ят за тях ресурс е най-го-
лям. Той е общо 255,7 млн. 
евро, което е половината 
от средствата. На всеки 
един град се падат по 8,8 
млн. евро. 

Местната власт в 
Доб рич обаче не пре-
смята нуждите според 
възможностите само на 
тази програма и залага 
на проекти, за които биха 
били нужни половината от 
парите на всички горни 
общини. От финансовата 
таблица на общинския 
план е видно, че по трите 
стратегически цели -  по-
добряване качеството на 
градската среда и услови-
ята на живот, постигане 
на устойчив икономически 
растеж и повишаване на 
потенциала на човешките 
ресурси, е планирано усво-
яването на 245 325 млн. лв.

От тях проектите, 
които са свързани със 
строителство, са за над 
230 млн. лв., разпределени 
така: 159 млн. лв. от фон-

довете на ЕС, 29 млн. лв. 
от общинския бюджет, 
15 млн. лв. от държавния 
и останалите - от други 
източници. 

Околната  среда  и 
ефективното използване 
на териториалните ре-
сурси е първият приори-
тет в документа. Тук са 
обхванати мерки, насо-
чени към подобряване на 
състоянието на околната 
и жизнената среда в об-
щината. Предвидени са 
интервенции, свързани с 
подобряване на водоснаб-
дяването, канализацион-
ната мрежа, пречиства-
телната инфраструктура. 
Включени са мерки за 
предотвратяване на еко-
логични рискове, клима-
тични промени и природни 

бедствия. 
Разработени са 9 про-

екта, като интересен е 
този, който е с най-висока 
стойност – 

30 млн. лв. за саниране  

на многофамилни  

жилищни сгради.

Близо 9 млн.  лв.  са 
предвидени за битовата 
канализация на кв. „Рил-
ци”. Общината от годи-
ни търси финансиране за 
този проект, както и за 
корекция на р. Добричка, за 
което са заложени 5 млн. 
лв. Надеждите са, че из-
броените до тук проекти 
ще бъдат финансирани от 
ОПРР. По новата програма 
„Околна среда“ е предвиден 
само един и той е за кам-
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пания за стимулиране на 
разделното събиране на 
отпадъците. 

Най-много строителни 
проекти са заложени по 
втората мярка на стра-
тегическа цел 1, форму-
лирана като „подобряване 
на достъпа до здравни, со-
циални, културни и спорт-
ни услуги”. Тук са всички 
проекти за ремонт на 
обществени сгради. Го-
товността на местна-
та власт е с 54 проекта. 
Средната стойност за 
всеки от тях е около 1 
млн. лв., като най-много 

– над 2 млн. лв., се пред-
вижда да се инвестират в 
основен ремонт с мерки за 
енергийна ефективност 
на концертна зала „До-
брич“ и 1,3 млн. лв. за огле-
дална зала „Нели Божкова“, 
която е камерна зала към 
театър „Йордан Йовков“. 
Двете сгради оформят 
цялостния ансамбъл от 
здания към площадното 
пространство. Общест-
вената поръчка за изра-
ботване на проектите за 
двата обекта бе обявена 
през февруари тази година 
като част от изпълнение-
то на проекта „Бъдеще за 
Добрич“,  финансиран по 
ОП „Регионално развитие 
2007 – 2013 г.”.

Концертна зала „Доб-
рич“ е построена през 
1975 г. В сградата освен 
зала с 550 места има и 
необходимите й прилежа-
щи фоайета, гримьорни, 
репетиционни, работни и 
обслужващи помещения. 
Тя е част от по-голям ан-
самбъл от постройки с ар-
хитектурна идентичност 
и затова в техническото 
задание изрично бе споме-
нато, че се предвижда за-
пазване на външния облик. 

Общината има готов-
ност и с проекти за об-

новяване на 10 училища 
и детски градини, както 
и на два медицински цен-
търа и многопрофилната 
болница, като и за трите 
обекта се предвиждат по 
над 1 млн. лв. На ОПРР об-
щината ще се надява за 
реализацията на още един 
мащабен план – за изграж-
дане на социален комплекс 
за възрастни хора. Пред-
вижда се строителство-
то на малки домове от 
пансионен тип, защитени 
и наблюдавани жилища на 
стойност 7 млн. лв. Други 
5 млн. лв. пък ще струва 

строителство на 4 цен-
търа за настаняване на 
деца и младежи с увреж-
дания. 

Регионалната библи-
отека „Дора Габе“ и чи-
талище „Йордан Йовков“ 
също се нуждаят от об-
новление, като за целта 
местната власт смята 
да потърси финансиране 
от национални фондове. 
Стойността на двата 
проекта е 1,3 млн. лв. По 
същия начин трябва да се 
обнови и подземното ниво 
на Художествената гале-
рия, за което са нужни 850 
хил. лв. 

По  програмите  за 
трансгранично сътрудни-
чество 

Военното гробище ще бъде 

превърнато в съвременен 

музей 

за познаване на мина-
лото и общуване между по-
коления, етноси и вероиз-
поведания. Работата ще 
започне още тази година 
и музеят трябва да е го-
тов до 2016 г. Със собст-
вени средства кметство-
то смята да финансира 
реконструкцията на зала 
„Добротица“. Нужните 1,7 
млн. лв. обаче ще бъдат 

заложени едва в бюд жета 
през 2018 и 2019 г. 

Като публично-частно 
партньорство е заложено 
преустройството на сгра-
дата на стоматология-
та за регионален музей. 
Общинско общежитие и 
обществена трапезария 
са други два проекта, за 
които има готовност 
да се кандидатства по 
ОПРР. За двата обекта 
са нужни съответно 900 и 
720 хил. лв. 

Един от най-големите 
проекти, за които мест-
ната власт държи да се 

реализират на всяка цена 
до 2017 г., е този 

за развитие на интегри-

рана система за градски 

транспорт.

За него са нужни почти 
20 на сто от всички пари 
в програмата – 58 млн. лв.  
Инфраструктурните обек-
ти, включени в проекта, 
задължително попадат в 
някоя от зоните за въз-
действие на Интегрира-
ния план за градско въз-
становяване и развитие и 
са избрани след общест-
вено обсъждане. Това са 
част от уличната мрежа 
и тротоари в обсега на 
проекта за Водния цикъл, 
седем училища и четири 
детски градини, зала „Доб-
рич” и „Огледална зала”, 
парк „Св. Димитър“. Зало-
жен е интегриран подход 
за изготвяне на проекти-
те – т.е. освен рехабили-
тация на уличната мрежа 
са включени зони за парки-
ране, спирки, пешеходни и 
велоалеи, тротоари, дет-
ски и спортни площадки, 
междублокови простран-
ства, енергоспестяващо 
улично осветление. „Про-
ектът е екологично чист 
и достъпен. Той е пред-

Последната първа 
копка в Добрич бе на-
правена преди месец и е 
на обекта „Довеждаща 
инфраструктура (път, 
външно кабелно трасе и 
бариера с видео наблюде-
ние и захранващ кабел) на 
Регионално депо за твър-
ди битови отпадъци с. 
Стожер“. Той е част от 
проекта за изграждане 
на регионална система 
за управление на отпадъ-
ците в региона, финанси-
ран от ОП „Околна среда 
2007 – 2013 г.“, на обща 
стойност 38 877 375 
млн. лв. Това е един от 
най- големите проекти, 
които реализира Добрич 
в предишния програмен 
период.    

В обхвата на мащаб-
ното строителство по 
целия проект влиза из-
граждането на регионал-

но депо за твърди битови 
отпадъци, две претоварни 
станции – в Балчик и Тер-
вел, и строителството на 
четвърти инфраструкту-
рен обект – довеждащата 
инфраструктура до депо-
то в Стожер – електро-
провод и пътна връзка.

Изпълнител на стро-
ителните дейности е 
ДЗЗД „Път – депо 2013 г.“, 
в състава на което вли-
зат „Пътно строител-

ство“  АД – Добрич, и „Пъ-
тища и мостове“ ЕООД 
– Варна. Строителният 
надзор се осъществява 
„Пътинвест-инженеринг“ 
АД – София.

Обектът „Довеждаща 
инфраструктура“ ще об-
служва регионалното депо 
за отпадъци в село Сто-
жер и включва довеждащ 
път с дължина почти 6 км, 
външно кабелно трасе с 
дължина 2939 м и бариера.

шестван от предпроект-
но проучване, съдържащо 
пълна обосновка относно 
маршрутите на градския 
транспорт и предвидени-
те инвестиции в инфра-
структура, транспортни 
средства или оборудване”, 
посочват от общината. 
Предвижда се ревизия на 
съществуващата транс-
портна схема за извърш-
ване на превози с масовия 
градски транспорт и ак-
туализация.

Извън това е разрабо-
тен анализ за нуждата от 
реконструкция и благоус-

трояване на над 50 малки 
улици в града, като прави 
впечатление, че поне 10 
от тях е предвидено да 
се рехабилитират със 
средства от проекти по 

Вид на училището  
Брой 

училища  

Капацитет (брой)  

Класни стаи  Паралелки  Ученици  

Основно 7 169 107 2371 

СОУ 5 211 160 3647 

Профилирани 4 107 105 2434 

 В т.ч. частни 2 * * * 

Общо 18 487 372 8452 

* Няма данни; Източник: Община Добрич  

Инфраструктура на общото образование в община Добрич през учебната 2013/2014 г.

Състояние на инфраструктурата на здравеопазването в гр. Добрич – 2012 г.

Здравни заведения  Брой Брой легла  
Брой лекари  

По щат Заети длъжности  

                               Заведения за болнична лечебна помощ  

“МБАЛ Добрич” АД  1 357 158,5 143 

Център за психично здраве 1 95 11 10 

                               Заведения за доболнична лечебна помощ  

Диагностично-консултативни центрове 2 20 71 67 

Медицински центрове 3 0 68 68 

                                 Други здравни завед ения и здравни институции  

Регионална здравна инспекция 1 0 13 12 

ЦСМП – Добрич 1 0 60,5 50,5 

ДМСГД Добрич 1 160  7 7 

Източник: ТСБ Добрич  

програмата за трансгра-
нично сътрудничество с 
Румъния. Възможностите 
за това са благодарение 
на близостта на Добрич 
до северната ни граница 
и нуждата от осигурява-
не на трансгранична дос-
тъпност. Най-големите 
от тези проекти са за ул. 
„Боряна“ - 2,3 млн. лв., и 
този за ремонт на ул. „Св. 
св. Кирил и Методий“, кой-
то включва най-много дей-
ности и струва 3,1 млн. лв. 

По над 2 млн. лв. ще са 
необходими още за нов ас-
фалт на улица „Калиакра“ 
към „Нова бирена фабрика“ 
и на ул. „Теменуга“, ул. „Тун-
джа“ и ул. „Цар Освободи-
тел“. Всички тези проекти 
трябва да бъдат започна-
ти през 2015 г., а срокът 
за изпълнение е 2016 г. 

Изграждане и обзавеж-
дане на парк „Св. Димитър“ 
за 2,3 млн. лв. и на покрит 
пазар за 2,7 млн. лв. са дру-
гите големи приоритети 
по отношение на градско-
то развитие.

Мерките за подкрепа 
на бизнеса и привличане на 
инвестиции са включени 
като стратегическа цел 
2, но както казахме в на-
чалото, и всички проекти 
по първата приоритетна 
ос са мислени в насока за 
осигуряване на добра сре-
да и подкрепа за малкия и 
средния бизнес. 

Тук са предвидени реди-
ца дейности, с които да се 
повишават привлекател-
ността и ефективност-
та на индустриалните 
зони и да се предоставят 
възможности за развитие 
на предприятия в различни 
бизнес сфери. 

Предвидени са дейнос-
ти за усъвършенстване 
на техническата инфра-
структура в тези зони и 
осигуряване на комуника-
цията им с другите части 
на общината и ключовите 
транспортни направле-
ния. „Дефинирането на 
местна марка, свързана 
с производството, може 
успешно да се организира 
около традиционните, но 
и перспективни отрасли. 
Задължително условие за 
рационалността на индус-

триалните зони е фокуси-
рането на средства за 
предоставянето на среда 
и условия за развитието и 
възникването на МСП“, е 
записано в документа. 

Общината планира, ма-
кар и по-скромни като раз-
мер, инвестиции за про-
веждане на мероприятия 
и инициативи, с които да 
се обърне внимание на въз-
можностите за развитие 
на бизнес на територията 
на Добрич. 

Част от тези мерки 
ще бъдат реализирани с 

подпомагане на  

стартиращи малки  

и средни предприятия,

свързани с осигуряване 
на привлекателни органи-
зационни условия и услуги, 
подпомагащи предприема-
чеството и нови икономи-
чески инициативи.

Основните средства 
ще бъдат насочени към 
информационните цен-
трове за подпомагане 
местния бизнес и инициа-
тиви за популяризиране на 
техните продукти/услуги. 

Стимулирането на 
публично-частните парт-
ньорства е друг аспект 
на мерките за развитие 
на Добрич като привлека-
телно място за инвести-
ции. Някои от тях включ-
ват разработването на 
пилотни проекти. 

Конкретните дейнос-
ти, които ще бъдат фи-
нансирани на базата на 
ПЧП, са проектът за пок-
рит пазар, споменат по-
рано, този за регионален 
музей и един за изгражда-
не на информационна сис-
тема с екрани на ключови 
места в града. 

И макар общинският 
план да е разработен за 
следващите 7 години, оп-
ределено прави впечатле-
ние фактът, че местната 
власт няма намерение да 
чака края на програмния 
период. Изпълнението на 
почти всички проекти е 
заложено да приключи в 
следващите две години – 
до края на 2016 г. 
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През последните ня-
колко години все по-ясно 
си проличава различие-
то между регионите. И 
докато в някои части на 
страната пътищата са 
в сравнително добро със-
тояние, то на други места 
не е имало ремонти пове-
че от 30 години. По данни 
на Института за пазар-
на икономика (ИПИ) през 
2013 г. 39,6% от мрежата 
са с добро качество на на-
стилката, което е с 0,7% 
по-малко спрямо предход-
ната година. В същото 
време данните, подадени 
от областните градове, 
значително се различават. 
Според първоначалните 
проучвания най-добра е на-
стилката в Сливен, къде-
то едва 14,4% от нея имат 
нужда от ремонт. Още 5 
са областите отличници, 
в които участъците са 
в добро състояние. Това 
са Стара Загора (53,4%), 
Пазарджик (52,6%), Търго-
вище (52%), Благоевград 
(51,9%) и Ямбол (50,3%). 

На  други я  полюс е 
Враца. Там само 17,9% 
от пътната настилка се 
определя като добра, а 
цели 44,2% са класифици-
рани като такава в лошо 
състояние. Тези данни по-
казват, че скоро България 
ще бъде разделена на две 
спрямо комфорта за прид-
вижване. Други райони, 
които спешно се нуждаят 
от средства за преасфал-
тиране с влошени над 25% 
от мрежата, са Монтана 
(29,1%), Русе (29%), Со-
фия-област (28,6%), Бур-
гас (27,1%), Велико Тър-
ново (25,7%) и Кърджали 
(25,5%). 

Всички тези цифри из-
глеждат плашещо на фона 
на зачестилите ката-
строфи в България. Редно 
е управляващите да се 
замислят за възможност 
за намаляване на разли-
чията между регионите, 
като първата и най-важна 
стъпка е да бъде рехабили-
тирана Републиканската 
пътна мрежа.

Една от възможности-
те това да се случи е чрез 
програмите „Транзитни 
пътища V“ и „Транзитни 
пътища VI“. Важно е да 
се отбележи, че по пър-
вата са в ход ремонтите 
на приблизително 510 км. 
Това са преходни обек-
ти, по които е работено 
и през миналите години. 
Примери могат да се да-
дат с рехабилитацията 
на над 57 км от пътя II-
19 Разлог – Банско – Гоце 
Делчев – Садово, 54 км от 
път II-84 Юндола – Разлог, 
49 км от път II-86 Асенов-

град – Смолян, участъци 
от път II-13 Борован – Кне-
жа, на път II-81, където ще 
бъдат изградени и 2 нови 
съоръжения на мястото 
на съществуващите за 
постигане на габарит, на 
участъци от път II-16 Ме-
здра – Ребърково – Елисей-
на и т.н. До края на насто-
ящия строителен сезон 
трябва да завърши реха-
билитацията на 40,5 км 
от път I-7 Шумен – Велики 
Преслав – Върбица, на от-
сечката от път II-16 Ме-
здра – Елисейна – Своге, 
път II-13 Борован – Кнежа, 
път II-79 Бургас – Елхово.

На 4 април бе възоб-
новено и изграждането 
на обходния маршрут на 
Чепеларе, който е част 
от лот 14 на програмата. 
Дължината на участъка е 
близо 4 км. За съжаление 
през 2011 г. проектът е 
замразен поради липса на 
средства. С доизгражда-
нето му интензивното 
движение по път II-86 Асе-
новград – Смолян ще се 
пренасочи извън Чепела-
ре. В момента тежкото-
варният трафик в посока 
Смолян и туристическият 
поток към Пампорово пре-
минават по централната 
улица, което създава неу-
добства за жителите на 
града, а също така и пред-
поставки за инциденти.

По данни на Агенция 
„Пътна инфраструктура“ 
в края на април е започна-
ла и рехабилитацията на 
обходния път на Елхово – с 
дължина около 7 км. Той е 
част от първокласния път 
I-7. Обектът е включен в 
лот 6. Отсечката не е 
основно ремонтирана от 
построяването й преди 17 
години. Чрез обновяването 

й ще бъде улеснен тежко-
товарния трафик по път 
I-7 към граничен пункт Ле-
сово и ще бъде подобрена 
връзката на област Ямбол 
с второкласния път II-79 
Елхово – Бургас.

По „Транзитни пътища 
V“ от началото на година-
та досега са стартирани 

и тръжни процедури за 7 
проекта, по които ще се 
рехабилитират над 240 
км пътна мрежа. Стой-
ността им е 271,5 млн. 
лв. Един от тях е за над 
46 км от АМ „Тракия“. Учас-
тъците са при изхода на 
София и на територията 
на областите Пазарджик 
и Пловдив. Въпреки явната 
нужда от ремонт на тези 
трасета стана ясно, че 
процедурата все пак може 
да се забави, защото при 
сключването на договор 
от АПИ трябва да пла-
тят аванс на фирмите. 
Според новия председа-
тел на агенцията – инж. 
Лазар Лазаров, това ще 
бъде предизвикателство. 
Реновирането на старата 
част на „Тракия” трябва да 
се направи изключително 
бързо, защото трафикът 
там е голям. Затварянето 
на едното платно в края 
на летния сезон обаче би 

означавало да се предизви-
кат колосални задръства-
ния и масово недоволство.

Отворени са и офер-
тите за рехабилитация 
на над 36 км от път II-62 
Дупница – Самоков, на 
около 10 км от I-6 Кюстен-
дил – Перник и за над 20 
км от път III-804 Попови-
ца – Асеновград. Предстои 
отварянето на ценовите 
предложения. Обявена е 
и тръжната процедура 
за строително-монтаж-
ни дейности на 70 км от 
път II-53 Ямбол – Средец 
и над 40 км от път III-822 
Самоков – Ихтиман и път 
III-8223 Ихтиман – п.в. АМ 
„Тракия“. С изпълнението 
на тези обекти ще бъде 
осигурена необходимата 
носеща способност на 
пътната конструкция, 
която да отговаря на ав-
томобилното натовар-
ване за съответния клас 
път, ще се подобри отвод-

няването на настилката, 
безопасността и удоб-
ството при шофиране.

По „Транзитни пътища 
V“ е обявена и тръжна про-
цедура за път II-86 Пловдив 
– Асеновград. Проектът 
предвижда рехабилитация 
и привеждане на настоя-
щия габарит към 24,5 м.

Общата стойност на 
„Транзитни пътища V” е 
705 млн. евро. От тях 380 
млн. евро са заем от Евро-
пейската инвестиционна 
банка (ЕИБ), а останалите 
са съфинансиране от дър-
жавния бюджет. Целта 
на проекта е подобряване 
на носимоспособността 
и равността на пътно-
то покритие, ремонт на 
съоръженията, подмяна 
на хоризонталната мар-
кировка и вертикалната 
сигнализация, осигуряване 
на по-добро отводняване 
на пътното платно. Това 
ще доведе до намаляване 
на транспортно-експло-
атационните разходи, 
повишаване на безопас-
ността, сигурността и 
удобството при пътуване.

Агенция „Пътна инфра-
структура“ работи по под-
готовката на „Транзитни 
пътища VI“. С решение на 
Министерския съвет от 
октомври 2013 г. е одо-
брен държавен инвести-

ционен заем от ЕИБ за 
финансиране на проекта 
в размер до 300 млн. евро 
при условие за последваща 
ратификация през 2015 г. 
По него ще бъде направена 
рехабилитацията и рекон-
струкцията на 925,6 км 
от Републиканската път-
на мрежа. Срокът за ре-
ализация е 2015 – 2020 г., 
като нужните средства 
са 150 млн. евро. В „Тран-
зитни пътища VI“ са вклю-
чени отсечки от първи и 
втори клас. Някои от тях 
са път I-9 Обзор – Бургас, 
път I-3 гара Бяла – Ботев-
град, път I-8 Пловдив – 
Свиленград, път II-18 СОП 
– Северна дъга, път II-56 
Шипка – Горно Съхране – 
път I-6, както и 55 км от 
старите участъци от АМ 
„Хемус“. Предвидено е и из-
граждането на обходите 
на Бургас, Ахелой, Поморие 
и Казанлък. 

Състоянието на пъти-
щата спъва развитието 
на отделните региони. 
В края на 80-те години 
на миналия век отсечки-
те в добро състояние са 
били почти 85 – 90%, а в 
момента са под 40%. От 
пътищата втори и трети 
клас в добро състояние са 
около 30 – 35%, като сред-
ства за тях не достигат 
още от 1984 г. насам. 
Според доклад на Светов-
ната банка над 80 – 85% 
от мрежата трябва да е 
качествена. 

Изграждането на до-
бра инфраструктура е 
и сред приоритетите 
на няколко поредни пра-
вителства, които през 
последните години наля-
ха милиони български и 
европейски средства в 
тях. Липсата на качест-
вени пътища и удобни 
търговско-транспортни 
връзки между градовете 
може да затрудни иконо-
мическото развитие на 
отделните области. Един 
от основните проблеми 
на икономиката на Бълга-
рия безспорно е голямата 
и нарастващата разлика 
между северните и южни-
те региони. Като основна 
причина може да се посо-
чи инфраструктурата и в 
частност слабата връз-
ка между двете части на 
страната.

925,6 км от Републиканската мрежа трябва 
да бъдат рехабилитирани до 2020 г.

Снимки в. „Строител“
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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
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Равенството между половете е акцент при избора на членовете на Комисията

Проф. д-р Габриела 
Белова, ЮЗУ 
„Неофит Рилски”
Адв. Албена Иванова,
магистър по право и 
право на ЕС, 
член на Софийската 
адвокатска колегия 

Европейската коми-
сия е една от седемте 
основни институции на 
Европейския съюз (ЕС). Тя 
е изпълнителната инсти-
туция на Съюза, предста-
влява и поддържа инте-
ресите на ЕС като цяло. 
В съответствие с чл. 17, 
§1 и § 2 от Договора за ЕС 
Комисията:

– допринася за общия 
интерес на Съюза и пред-
приема подходящи инициа-
тиви в тази насока; 

– следи за прилагането 
на договорите и на мерки-
те, приети от институ-
циите по силата на тези 
договори; 

– съблюдава прилага-
нето на правото на Съюза 
под контрола на Съда на 
Европейския съюз; 

– изпълнява бюджета и 
управлява програмите; 

– осъществява функции 
по координиране, изпълне-
ние и управление съобраз-
но условията, предвидени в 
договорите; 

– осигурява външното 
представителство на Съ-
юза, с изключение на об-
щата външна политика и 
политика на сигурност и 
на другите предвидени в 
договорите случаи;

– поема инициативи-
те за годишното и мно-
гогодишното планиране в 
рамките на Съюза с цел 
постигане на междуинсти-
туционални споразумения.

Законодателен акт на 
Съюза може да бъде приет 
единствено по предложе-
ние на Комисията, освен 
ако в договорите е пред-
видено друго. Другите ак-
тове се приемат по пред-
ложение на Комисията, 
когато това е предвидено 
в договорите. 

През м. май 2014 г. бяха 
проведени изборите за Ев-
ропейски парламент (ЕП). 
Една от първите важни 
задачи на новоизбрания 
парламент е да избере 
председателя и да одобри 
състава на Европейската 
комисия, тъй като манда-
тът на настоящия й със-
тав изтича в края на м. 
октомври. За първи път в 
историята на ЕС Европей-
ският парламент избира, а 
не просто одобрява пред-
седателя на Европейската 
комисия, предложен от Ев-
ропейския съвет, в съот-
ветствие с последните 

промени, въведени с Дого-
вора от Лисабон (подпи-
сан на 13 декември 2007 г., 
влязъл в сила на 1 декем-
ври 2009 г.). Като взема 
предвид резултатите от 
изборите за ЕП, след про-
веждане на съответните 
консултации Европейският 
съвет, действащ с ква-
лифицирано мнозинство, 
предлага на ЕП кандидат 
за председател на ЕК. В 
съответствие с тази 
процедура на 27 юни като 
кандидат на Европейска-
та народна партия, която 
спечели най-много места в 
Европейския парламент на 
последните избори, бивши-
ят министър-председател 
на Люксембург и член на 
Християнската социална 
народна партия Жан-Клод 
Юнкер с гласовете на 26-
има от 28-те държавни 
и правителствени ръко-
водители на държавите 
– членки на ЕС, бе номини-
ран от Европейския съвет 
за поста председател на 
Европейската комисия. С 
422 гласа „за“ чрез тайно 
гласуване на 15 юли 2014 
г. той бе избран от ЕП 
за председател на нова-
та Европейска комисия. 
Петгодишният мандат на 
новия председател, както 
и на новия състав на ЕК, 
трябва да започне на 5 но-
ември т.г.

 Ролята на председа-
теля е стратегическа, 
тъй като той определя на-
соките, в рамките на кои-
то ЕК изпълнява своите 
функции; взема решения за 
вътрешната й организа-
ция, за да осигури последо-
вателност, ефективност 
и колективен характер на 

нейната дейност; може 
да поиска оставката на 
неин член; назначава за-
местник-председателите 
измежду членовете на Ко-
мисията, с изключение на 
върховния представител 
на Европейския съюз по 
въпросите на външните 
работи и политиката на 
сигурност; свиква и пред-
седателства заседания на 
колегиума на комисарите.

Програмата, която 
Жан-Клод Юнкер предста-
ви на Европарламента за 
следващия мандат на ЕК, 
бе озаглавена „Ново нача-
ло на Европа: моята про-
грама за работни места, 
растеж, справедливост и 
демократична промяна”. В 
нея той предвижда рефор-
ми и разкрива намерения-
та си да работи за соци-
ална пазарна икономика, 
като предвижда отпуска-
нето на 300 млрд. евро за 
мерки за насърчаване на 
растежа, заетостта и 
конкурентоспособността. 
Също така излага идеите 
си за това как процесът 
на взимане на решения от 
Тройката (ЕК, ЕЦБ, МВФ) 
да стане по-демократи-
чен, как да се увеличи гъв-
кавостта в Пакта за ста-
билност и растеж, както и 
подчертава намеренията 
си за създаване на евро-
пейски енергиен съюз.

Като изпълнителен 
орган на ЕС Комисията 
упражнява своите задъл-
жения при пълна незави-
симост. Членовете й не 
могат да искат, нито да 
приемат инструкции от 
никое правителство, ор-
ган, служба или агенция. Те 
се въздържат от всякакво 

действие, несъвместимо 
с техните функции или с 
изпълнението на техните 
задачи.

За  периода  2014  – 
2019 г. съставът на Ко-
мисията ще се състои от 
28 комисари (по един от 
всяка държава – членка на 
ЕС), включително предсе-
дателя и заместник-пред-
седателите, които оси-
гуряват политическото й 
ръководство по време на 
петгодишния й мандат. 
Първият заместник-пред-
седател на Комисията е 
и върховен представител 
на Европейския съюз по 
въпросите на външните 
работи и политиката на 
сигурността, а на всеки 
комисар председателят 
възлага отговорност в 
конкретна област.

Членовете на Коми-
сията се избират въз 
основа на тяхната обща 
компетентност и ангажи-
раност към европейската 
идея и измежду лица, чия-
то независимост е извън 
съмнение.

Назначаването на Ко-
мисията като колективен 
орган подлежи на одобре-
ние от Европейския пар-
ламент. Това става след 
приемането на списъка с 
кандидатите за комисари 
от Европейския съвет с 
общо съгласие с новоиз-
брания председател на 
ЕК. Изборът на кандида-
тите се осъществява въз 
основа на предложенията, 
направени от държавите 
членки по критериите, 
предвидени в чл. 17, § 3, 
ал. 2 и § 5, ал. 2 от ДЕС. 
След одобрението от 
Европейския парламент 

Европейският съвет с ре-
шение, взето с квалифици-
рано мнозинство, назнача-
ва новата Комисия.

След своето встъпва-
не в длъжност комисарите 
са колективно отговорни 
и се отчитат пред Парла-
мента, който има всички 
правомощия да разпусне 
Комисията. Той може да 
гласува вот на недоверие 
на Комисията, който, ако 
бъде приет, би довел до 
подаването на колективна 
оставка на членовете й, 
включително и на върхов-
ния представител на Евро-
пейския съюз по въпросите 
на външните работи и по-
литиката на сигурност, по 
отношение на функциите, 
които осъществява в Ко-
мисията.

В Комисията има раз-
лични отдели и служби. 
Отделите се наричат 
генерални дирекции, като 
всеки от тях обхваща 
една или повече области 
на развитие и се оглавява 
от генерален директор. 
Службите на Комисията 
се занимават с по-общи 
административни въпро-
си или имат конкретна 
задача, например борба с 
измамите, водене на ста-
тистика и др.

Комисията се намира 
в Брюксел и има предста-
вителства във всяка дър-
жава от ЕС и делегации в 
различни столици по све-
та.

Както бе посочено по-
горе, през м. октомври 
предстои Европейският 
парламент да одобри със-
тава на ЕК, след което се 
очаква назначаването й 
от Европейския съвет за 
следващия й мандат. На 31 
юли 2014 г. изтече срокът, 
в който държавите членки 
трябваше да представят 
своите кандидатури за 
комисари в следващата 
Комисия. Към настоящия 
момент само пет държави 
не са излъчили кандидати-
те си. Както отбелязва 
сайтът EurАсtiv, по всич-

ко изглежда, че призивите 
на Юнкер за издигане на 
кандидатурите на повече 
жени комисари остават 
нечути. EurActiv търси 
отговор на въпроса за ба-
ланса между половете и за 
политическото равенство 
между мъжете и жените в 
изпълнителната власт. 
Изтъква се, че неуспехът 
да бъде увеличен броят на 
жените в Европейската 
комисия е повтаряща се 
тема. През 2009 г. броят 
на жените комисари във 
втората комисия, ръково-
дена от Жозе Барозу, спад-
на в сравнение с първата.

Балансът между поло-
вете се превърна в про-
блем и за Жан-Клод Юнкер 
– новия председател на 
Комисията. По време на 
предизборната си кампа-
ния Юнкер заяви, че 40% 
от неговата Комисия ще 
бъдат жени. Броят на же-
ните кандидати обаче за-
сега остава нисък.

Според EurActiv е на-
лице мъжка хегемония в 
Комисията през изминали-
те десетилетия. Всички 
председатели на Комисия-
та са били мъже – от Вал-
тер Холщайн през 1958 г. 
до Жан-Клод Юнкер през 
2014 г. Председателят на 

Председателят на ЕК Жан-Клод Юнкер призова държавите 

членки да номинират жени за еврокомисари
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Върховния орган на Евро-
пейската общност за въ-
глища и стомана, който 
се счита за първообраз на 
Комисията, е Жан Моне. 
Първите жени комисари 
са включени през 1989 г. 
в състава на Комисията 
на Жак Делор – Кристин 
Скривенер от Франция, 
която отговаря за данъч-
ното облагане, Митниче-
ския съюз и защитата на 
потребителите, и по-къс-
но Васо Папандреу от Гър-
ция, която поема ресорите 
„Трудова заетост”, „Произ-
водствени отношения” и 
„Социални въпроси”.

През 1995 г. комисията 
„Сантер” при 15 държави 
членки дава възможност 
на големите страни да 
номинират по двама коми-
сари. Това води и до уве-
личаване броя на жените 
комисари, като те вече 
са пет: Едит Кресон от 
Франция („Научни изслед-
вания”, „Иновации и наука”), 
Ема Бонино от Италия 
(„Рибарство”, „Защита на 
потребителите” и Служба 
за хуманитарна помощ на 
Европейската общност), 
Рит Берегард от Дания 
(„Околна среда” и „Ядре-
на сигурност”), Моника 
Вулф-Матис от Германия 
(„Регионална политика”) и 
Анита Градин от Швеция 
(„Имиграция”, „Правосъдие 
и вътрешни работи”).

В Комисията, огла-
вявана от Романо Проди 
(1999 – 2004 г.), броят на 
жените се увеличава до 
25%, като комисари – пред-
ставителки на нежния пол, 
имат Испания, Гърция, Люк-
сембург и Швеция.

След разширяването 
на ЕС през 2004 г. някои 
държави от Източна Ев-
ропа искат да дадат добър 
пример чрез изпращане на 
дами в Комисията, вклю-
чително Полша, Латвия и 
Литва.

В първата комисия 
„Барозу” (2004 – 2009 г.) 
вече има 8 жени комисари. 
Десет стават дамите 
в състава на Комисията 
след разширяването през 
2007 г., когато България и 
Румъния се присъединят 
към ЕС. Това са предста-

вителките на Швеция, 
Люксембург, Полша, Литва, 
Холандия, Дания, Австрия, 
Кипър, Великобритания и 
България.

Ако трябва да се посо-
чи държава отличник, то 
Швеция отдавна е пример 
за останалите. Тя е из-
пратила 3 жени комисари 
след присъединяването си 
към ЕС през 1995 г. Дания 
и Люксембург също се от-
крояват съответно с по 3 
и 2 жени комисари, докато 
големи държави членки, 
като Италия, Великобри-
тания и Испания, са имали 
само по една жена комисар.

Следва да бъде из-
тъкнато, че сред новите 
държави членки, които 
вече са имали по две жени 
представители в Комиси-
ята, са България, Полша и 
Литва.

Въпреки че след 1990 г. 
Франция е номинирала два 
пъти поред дами за поста, 
оттогава тя няма жена 
еврокомисар, както няма 
да има и в новата коми-
сия, тъй като е номиниран 
Пиер Московиси – бивш 
министър на финансите 
на Франция.

„Ние също вярваме в 
необходимостта за рав-
нопоставеност, но това 
не означава, че тя трябва 
да се отрази върху избо-
ра на френския комисар”, 
бе изтъкнато от админи-
страцията на френския 
президент, добавяйки, че 
още дванадесет държави 
следва да номинират свои-
те представители в евро-
пейския орган на изпълни-
телната власт.

През 2012 г. Комисията 
прие Харта на жените и 
обеща да направи „всички 
усилия, за да подобри ба-
ланса между половете в 
рамките на Комисията”.

Комисията не е един-
ствената европейска ин-
ституция, която се бори 
да постигне баланс между 
половете. През периода 
2009 – 2014 г. едва 35% 
от представителите в 
Европейския парламент 
са жени. След последни-
те избори този процент 
се е увеличил до 37% от 
общия състав на Евро-

пейския парламент, което 
все още е под желания дял. 
Най-важните позиции в 
парламента също се зае-
мат от мъже. Само двама 
от 7-те председатели на 
парламентарни комисии 
са жени и има 5 жени за-
местник-председатели, 
като за сравнение мъжете 
заместник-председатели 
са 9.

Н е д о с т а т ъ ч н о т о 
представителство на 
жените в Европейската 
комисия е въпрос, който 
отдавна се обсъжда, пише 
авторката Cynthia Kroet 
в своята статия „Жени-
те комисари: шведският 
пример”, публикувана в 
изданието European Voice. 
Там се посочва, че новият 
председател на Комисия-
та изрично е подчертал 
значението на баланса 
между половете в следва-
щата колегия, а от 23-те 
кандидат-комисари, пред-
ложени от държавите 
членки до момента, само 
4 са жени.

Ако 5-те страни, които 
все още не са постигнали 
окончателно решение за 
своите кандидати за ко-
мисари – Кипър, Белгия, 
Словения, Холандия и Да-
ния, номинират само жени, 
броят на жените в колеги-
ума ще съвпадне с този 
на досегашната комисия 
„Барозу II”. Но кипърското 
правителство почти си-
гурно ще номинира Хрис-
тос Стилианидис, а Слове-
ния е представила списък с 
трима кандидати, единият 
от които е мъж. По този 
начин максимум 8 жени е 
най-добрият възможен ре-
зултат за Комисията на 
Жан-Клод Юнкер.

Същата авторка кон-
статира, че освен неголе-
мия брой на жени комисари 
през изминалите десети-
летия, прави впечатление, 
че 10 държави членки нико-
га не са имали жена коми-
сар изобщо. Това са Бел-
гия, Естония, Финландия, 
Унгария, Малта, Порту-
галия, Румъния, Словакия, 
Словения и Хърватия.

За Белгия – една от ос-
нователите на Европей-
ската общност за въгли-

ща и стомана през 1952 г., 
изглежда вече е настъпило 
времето. Кандидатите, 
които трябва да заме-
нят на поста сегашния 
комисар Карел де Гухт, са 
Мариане Тисен – евроде-
путат, и Дидие Рейндерс 
– наскоро подал оставка 
като министър на външ-
ните работи. Започнали-
ят процес на формиране на 
национално правителство 
играе важна роля при избо-
ра на кандидат и съвсем 
не е сигурно, че Мариане 
Тисен ще стане първата 
жена комисар от Белгия.

Едва ли е изненада, че 
сред най-добре предста-
вилите се като уважаващи 
равенството между поло-
вете са скандинавските 
държави. След присъеди-
няването си към ЕС през 
1995 г. Швеция е номинира-
ла за комисари само жени. 
В комисията „Юнкер” тя 
ще продължи да бъде пред-
ставлявана от досегашния 
си комисар Сесилия Малм-
стрьом. Дания баланси-
рано е определяла своите 
представители, като от 
присъединяването си към 
ЕО през 1973 г. за комиса-
ри са били номинирани 4-ма 
мъже и 3 жени.

Финландия обаче труд-
но би могла да претендира, 
че се съобразява с равен-
ството между половете 
при определяне на своите 
представители в Комиси-
ята. От своето присъеди-
няване към ЕС досега тя е 
номинирала само мъже за 
комисари, какъвто е слу-
чаят с Португалия, която 
е член на Общността от 
1986 г., и новите държави 
Унгария и Малта.

Други от новите стра-
ни членки веднага са пред-
ложили жени за комисари 
– Латвия, Литва и Бълга-
рия, като последната от 
датата на своето при-
съединяване към ЕС през 
2007 г. е номинирала само 
жени. Чешката република 
ще има своя първи комисар 
жена в кабинета на Юнкер. 

Дали ще се сбъднат оч-
акванията на новия пред-
седател на Комисията 
относно баланса между 
половете в нейния състав, 

предстои да видим. След-
ва обаче да припомним, 
че недостигът на дамски 
кандидатури за екипа на 
Юнкер може да се превърне 
в препятствие в ЕП за гла-
суването на Комисията. В 
комисията „Барозу“ имаше 
9 жени и новият председа-
тел на Парламента Мар-
тин Шулц предупреди, че 
ако в екипа на Юнкер те са 
по-малко, евродепутатите 
ще гласуват против.

Досега са номинирани 
кандидатурите за членове 
на Европейската комисия, 
както следва: 

Австрия  – Йоханес 
Хан, настоящ комисар по 
въпросите на регионална-
та политика.

България – Криста-
лина Георгиева, настоящ 
комисар по въпросите на 
международното сътруд-
ничество, хуманитарната 
помощ и действията при 
кризисни ситуации. 

Хърватия – Невен Ми-
мица, настоящ комисар по 
въпросите за защита на 
потребителите. 

Чешката република - 
Вера Джурова, министър 
на регионалното разви-
тие. 

Естония – Андурс Ан-
сип, бивш министър-пред-
седател. 

Финландия – Андурс 
Ансип, бивш министър-
председател. 

Франция – Пиер Мос-
ковиси, бивш министър на 
финансите. 

Германия – Гюнтер Ое-
тингер, настоящ комисар 
по въпросите на енерге-
тиката. 

Гърция – Димитрис 
Аврамопулос, министър на 
отбраната. 

Унгария – Тибор Навра-
чич, министър на външни-
те работи. 

Ирландия – Фил Хоган, 
бивш министър на околна-
та среда. 

Италия – Федерика 
Могерини, министър на 
външните работи. 

Л а т в и я  –  В а л д и с 
Домбровскис, бивш минис-
тър-председател.

Литва – Витенис Ан-
дрюкайтис, министър на 
здравеопазването.

Люксембург – Жан-
Клод Юнкер, бивш минис-
тър-председател. 

Малта – Кармену Вела, 
бивш министър на транс-
порта.

Полша – Радослав Си-
корски, министър на външ-
ните работи и по европей-
ските въпроси. 

Португалия – Карлуш 
Моедаш, секретар на ка-
бинета на министър-пред-
седателя. 

Румъния – Дачиан Чо-
лош, настоящ комисар по 
въпросите на земеделие-
то. 

Словакия –  Марош 
Шевкович, настоящ коми-
сар по въпросите на меж-
дуинституционалните 
отношения и администра-
цията. 

Испания – Мигел Ариас 
Канете, депутат от ЕП. 

Швеция  –  Сесили я 
Малмстрьом, настоящ 
комисар по въпросите на 
вътрешните работи. 

Великобритания  – 
Джонатан Хил, бивш пред-
седател на Горната кама-
ра на Парламента.

Очаквана е номинация-
та на Христос Стилиани-
дис от Кипър, а през юли 
Словения е изпратила спи-
сък с имената на тримата 
номинирани: Аленка Бра-
тушек – бивш министър-
председател, Карл Ерявец 
– бивш министър на външ-
ните работи, и Таня Файон 
– депутат в ЕП. 

Сред възможни номина-
ции от страна на Холан-
дия са: Йерун Дейселблум 
– министър на финансите 
и председател на еврог-
рупата, Франс Тимерманс 
– министър на външните 
работи, и Лилиан Плумен 
– министър на търговия-
та. Белгия се ориентира 
около кандидатурите на 
Мариане Тисен – депутат 
в ЕП, Карл де Гухт – насто-
ящ комисар по въпросите 
на търговията, и Дидие 
Рейндерс – министър на 
външните работи, докато 
Дания се колебае между 
Кристин Анторини – ми-
нистър на образованието, 
и Мортен Бьодсков – бивш 
министър на правосъдие-
то.

Снимка www.skynrg.com
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Георги Сотиров

Градът под тепетата 
е привлекателен именно 
заради разкопките, твър-
дим ние, почивайки си в же-
гите под климатиците в 
уютните заведения из пе-
шеходната зона. А пеше-
ходната зона на втория по 
големина град на България 
е нещо уникално – и като 
визия, и като настроение. 
Визията е дело на архи-
тек ти и на строители. 
Настроението идва от 
хората, от пловдивчани, 
които са широко отворени 
към красивото в живота.

Само един пример - 
125 идейни проекта от 41 
държави и 6 континента 
са подадени за участие в 
международния конкурс за 
обновяване визията на пл. 
„Централен”. 

„Гордост за нас е, че

идеята за международен 

конкурс

се прие толкова до-
бре и от пловдивчани, и 
по света…”, заяви преди 
месец градоначалникът 
Иван Тотев. Има участни-
ци от България, Сърбия, 
Франция, Великобритания, 
Испания, Турция, Италия, 
Гърция, Германия, Канада, 
Индия, САЩ, Мексико, Ру-
сия, Бразилия, Македония, 
Япония, Нова Зеландия, 
Иран, Египет, Уругвай, Ав-
стралия, Чили и др. 

Да се надяваме, че след 
реконструкцията градът 
най-после ще се избави от 
втръсналите му бели мра-
морни плочи, които през 
лятото излъчват умо-
помрачителна топлина, а 
през зимата са истинска 
пързалка за кънки - емоция 
за хората, но с… обувки и 
ботуши. Началото вече е 
поставено със сериозните 
археологически разкопки 
срещу Централна поща. 
Мраморен мъжки торс 
и бюст на жена от II – III 
век са най-новите находки 
там. Археолозите са опти-
мисти…

Оптимисти са и сами-
те жители на града, които 
на 6 септември ще чест-
ват 129-годишнината от 
Съединението. На входно-
изходните му артерии, а 
и навсякъде из него ще се 
веят 320 нови  знамена, 
като 120 от тях са с герба 
на града.

Сигурно на 120 места 
под тепетата строители 
работят нещо – основно 
ремонтират улици, но се 
трудят и в Градската гра-
дина, по някои от знакови-
те кръстовища, реновират 
детски градини и училища. 
„Строителството като 
част от ежедневието” в 
Пловдив не изнервя хора-
та, констатира нашият 
екип за петте дни обикол-
ки от единия до другия му 
край. Завършва работата 
по един от централни-

те булеварди на града – 
„Христо Ботев”. За тази 
година изцяло се рехабили-
тира южното платно, от 
страната на жп гарата до 
Автогара-юг. Финансира-
нето на обекта е от капи-
таловата програма на об-
щина Пловдив и е в размер 
на 1 200 000 лв. Срокът за 
изпълнение е 88 дни.

Строително-ремонтните 

дейности са умело  

организирани,

за да може да не се спи-
ра движението, а и изпъл-
нителите спокойно да ра-
ботят. По време на нашия 
репортаж те възстановя-
ваха пътното легло в най-
компрометираните учас-
тъци, полагаха усилващи 
пластове асфалтобетон и 
вграждаха  армираща мре-
жа със стъклени нишки в 
зоните на автобусните 
спирки и стоп-линиите. 

Когато говорим за на-
строението в този град, 
не мога да не обърна вни-
мание и на един на пръв 
поглед дребен факт – про-
ектът за бул. „Христо Бо-
тев” предвижда под подно-
вения път да се прокарат 
кабели, така че след за-
вършване на пътищарски-
те работи да се монтира 
художествено осветление 
на останките от Римския 
акведукт, разположени в 
разделителната ивица на 
булеварда в близост с Ко-
матевския възел. 

Добре е да се знае, че 
античният град Филипопол 
се е снабдявал с чиста пи-
тейна вода от Родопите. 
Интересен е начинът, по 
който е построено това 
грандиозно съоръжение,  
уловено и от нашия фото-
апарат. За основа на стъл-
бовете на акведукта е из-

граден непрекъснат зид с 
ширина 4,40 м. Във височи-
на е използван характерни-
ят за римляните начин на 
зидане - редове каменни 
квадри (блокове от ломен 
камък или чакъл, залети с 
хоросан) са последвани от 
редове тухли. Тази тех-
ника на градеж се нарича 
opus mixtum, или смесена 
зидария.Това - между дру-
гото, - но понеже говори за 

израстването  

на строителния гений  

по българските земи, 

не можех да го отми-
на…

През следващата го-
дина по съвместен проект 
с Европейската банка за 
възстановяване и раз-
витие (ЕБВР) се очаква 
стартът на поредната го-

ляма реконструкция, която 
да започне по ул. „Коматев-
ско шосе” от бул. „Никола 
Вапцаров” до Околовръст-
ното шосе…

Впрочем, средства-
та от тази европейска 
банка са причината плов-
дивската община да очак-
ва сериозен интерес от 
строителните фирми за 
търговете на 4 големи 
обекта, които ще се из-
граждат с пари от 14-ми-
лионния еврозаем. Срокът 
за неговото погасяване е 

10 години, като първите 
три са гратисен период. В 
проекта влиза и бул. „Шес-
ти септември” в отсечка-
та от моста на Адата до 
„Цариградско шосе”.

Ще припомня, че го-
лемите летни ремонти 
в Пловдив започнаха със 
старта на кръговото 
кръстовище край Водната 
палата, а то от десети-
на дни вече функционира.
Проблемен според мне-
нието на хората стана 
ремонтът на моста над р. 
Марица по бул. „Васил Ап-
рилов”. Дъждовете, които 
паднаха в последните ме-
сеци, станаха основната 
пречка за закъснението с 
бетонирането на източ-
ното платно, където е не-
обходимо сместа да бъде с 
влажност 5%. За създава-
нето на подходящите усло-
вия трябва поне 10 дни да 
не вали… 

Характерната отлика 
на града под тепетата 
е, че в много от кварта-
лите той съхранява духа 
и очарованието на едни 
отдавна минали времена. 
Съхранява ги под големи-
те асми в дворовете и 
надвисналите над огра-
дите смокинови дървета, 
за които тази година се 
оказа изключително добра. 
Само да протегнеш ръка… 
Затова тук приветстват 
рационалното използване 
на близо 2 млн. лв., с които 
в момента се ремонти-
рат кварталните улици. 

Парите са от наемите 
за гаражи върху общинска 
земя. Това са допълнител-
ни средства, с които ра-
йонните админис трации 
разполагат.

Макар че бетонните 
и ламаринените клетки 
не са най-елегантната 
гледка в панелните квар-
тали, те все пак са от 
времето, когато е дейст-
вал по-либерален режим за 
одобряване на схеми и из-
даване на разрешителни за 
техния монтаж. Впрочем, 
именно тези гаражи реши-
ха и част от социалните 
проблеми на бита в едно 
по-близко време, но това е 
друга тема…

Интересна идея биту-
ва в кв. „Чайка”. На гърба 
на стадион „Христо Бо-
тев” ще се подмени улич-
ното осветление и така 
околното пространство 
ще стане „райски кът за 
баба и внуче”. Тук има нова 
детска площадка и 

алея на здравето за хора  

от третата възраст, 

с тренажори и фит-
нес на открито. До рай-
ския кът би трябвало да 
кипи строителството на 
стадиона, но такова не 
открихме. Ще припомним, 
че през юни изграждане-
то на съоръжението беше 
замразено заради пробле-
мите около КТБ. Футбол-
ният клуб „Ботев” получи 
стадиона на концесия за 
35 години и обяви намере-
ния за инвестиции в раз-
мер на 20 млн. лева… Ще 
поживеем, ще видим каква 
ще е развръзката за този 
обект.

Времето не спира и 
в тези „проклети” жеги, 
щом самотната цигулар-
ка на пешеходната пъте-
ка в унес свиреше прочути 
миниатюри от Моцарт и 
Лист, а точно зад нея се 
четеше онази известна 
хрумка, изписана под едно 
от тепетата – Plovediv! 

На  Plovediv с любов, 
защото виждаш грижата 
на общинската админис-
трация и за църквата „Св. 
Марина”, и за античния 
стадион, и за фонтана в 
Градската градина. Дори и 
за чешмичките и пенсио-
нерите в нея.

Новоизграждащият се 
източноправославен храм 
„Св. Николай” - една истин-
ска строителна перла, се 
въздига от „Хелиос-метал 
център” ООД - Пловдив, 
който е и негов основен 
ктитор…

PLOVEDIV

Храмът „Св. Николай”

Ремонтът на пътната 

инфраструктура е 

добре планиран

Римският акведукт

Античният театър

Пешеходната зона

Снимки авторът
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Елица Илчева

От няколко години двете 
черноморски летища – Бур-
гас и Варна, изпреварват 
по брой пътници софийския 
аеропорт, като за 2013 г. са 
регистрирали общо 3,8 млн. 
пасажери. Във Варна са об-
служени 1,32 млн. души, а в 
Бургас – 2,5 млн. Така през 
изминалата година „Фра-
порт Туин Стар Еърпорт 
Мениджмънт“, която от 
2006 г. стопанисва летища-
та с 35-годишна концесия, 
реализира ръст от почти 
60% на приходите си спрямо 
предходната. 

Растежът е закономерен, 
а половината от печалбите 
е в резултат на строител-
ството, което е ангажимент 
на компанията по концесион-
ния договор с държавата. 
През 2013 г. черноморските 
летища отвориха дългоочак-
ваните нови пътнически 
терминали заедно с необхо-
димата за тях инфраструк-
тура, като инвестицията 
беше общо над 150 млн. лв.

Това е днес, но България 
е част от бурното разви-
тие на авиацията още през 
20-те и 30-те години на ХХ в. 
и историята започва точно 
от морето – във Варна е 
сглобена първата летател-
на машина, а едно от първи-
те летища е построено в 
Бургас.

Френски инженери са 
поставили основите на 
Бургаското летище. След 
поражението през Първата 
световна война през 1918 г. 
клаузите на мирния Ньойски 
договор от 14 април 1919 г. 
забраняват на България да 
притежава военна авиация. 
Победителите от Антан-
тата конфискуват всички 
бойни самолети и балони. 
България няма право да полз-
ва старите си летища, да 
строи нови и да инсталира 
радиостанции. Антанта-
та получава пълен контрол 
и възможността да ползва 
въздушното ни простран-
ство, страната ни може да 
притежава само гражданска 
авиация с минимален щат. 

Европейците обаче зна-
ели, че Бургас е важна стра-
тегическа точка – кръсто-
път между Европа, Азия и 
Африка. И много скоро след 
войната френски и италиан-
ски авиокомпании атакуват 
държавата с желанието си 
да откриват нови въздушни 
линии тук. 

През 1925 г., след ди-
пломатически натиск от 
страна на Франция, Бълга-
рия отстъпва на държавна-
та й авиокомпания „Сидна”, 
сега „Ер Франс”, правото да 
строи летище. На 5 септем-
ври е сключен договор за кон-
цесия. Условието е „Сидна” 
да поеме пътниците, коле-
тите и товарите от София 
към Истанбул, Белград и Па-
риж. Първоначално Окръжни-

ят съвет на Бургас решава 
да даде земя до Созопол, но 
после преценява, че мястото 
там не е подходящо, и изби-
ра друго – Папарос, днешно-
то Сарафово, в анхиалската 
мера Соката, на 10 км от 
Бургас. 

Анхиалската (дн. Помо-
рийска) община трудно се съ-
гласява да отреже 490 дка от 
землището си и да го даде на 
французите, още повече че 10 
години по-рано вече са дари-
ли 4000 дка за оземляване на 
тракийските бежанци, като 
2500 дка са именно от тази 
местност. Следват продъл-
жителни преговори и на 7 ав-
густ 1926 г. Общинският съ-
вет на Анхиало дава земята 
на френската авиокомпания 
„Сидна”. 

Издействана е и клауза в 
договора обслужващият пер-
сонал да е от българи. През 
1938 г. първият роден радио-
телеграфист Данаил Денев 
постъпва на работа.

На 27 юни 1927 г. е напра-
вена първата копка на ново-
то летище.

Строежът се ръково-
ди от френския инженер 
Андре Венсан. Израстват 
няколко бараки, изграждат 
се помещения, инсталират 
се свързочни апарати. Мон-
тирана е радиозасечна и 
подслушвателна станция, 
като проектът е летището 
да се ползва само за резерв-
но и аварийно кацане. Голямо 
събитие е приземяването 
на първия френски самолет 
през март 1928 г., който 
лети по линията Париж – 
Прага – София – Истанбул и 
обратно. 

До 1939 г. тук кацат пре-
димно френски и английски 
апарати. 

Истинска сензация 

е приземяването на 

тримоторен Fokker през 

1937 г.,

разглеждан от бургазлии 

като чудо на съвременната 
техника. 

След началото на Вто-
рата световна война Фран-
ция изтегля своя персонал 
от Сарафово. През 1941 г. 
летище Бургас е преот-
стъпено на България, ради-
озасечната станция и дру-
гите френски съоръжения са 
откупени.

През 1942 г. с немска по-
мощ аеропортът е разши-
рен, електрифициран и снаб-
ден с големи цистерни за 
гориво, вкопани в земята. На 
29 юни 1947 г. с приземяване 
на българския пътнически 
самолет се дава началото 
на линията София – Бургас 
– първата за страната ни.  
През 50-те и 60-те години 
аеродрумът е разширен и 
модернизиран, като се из-
гражда бетонна писта. През 
1970 г. вече имаме междуна-
родно летище, като само-
лети от над 45 дестинации 
кацат или излитат от него.

Другата морска дести-
нация – Варна, строи въз-
душните писти доста по-
късно, но пък точно тук се 
слага началото на родната 
авиация. 

Във Варненската 

окръжна образцова 

железарска работилница 

още през 1894 г. Ха-
ралампи Джамджиев произ-
вежда първия български ае-
родинамичен уред. Пак във 
Варна в края на 1911 г. изли-
за „Към небето“ – първото 
авиационно списание. 

През 1915 г. пристигат 
водосамолети, а след годи-
на в местността Пейнер-
джика (дн. „Чайка”) започва 
строежа на два хангара за 
първото водолетище. 

Заради Ньойския дого-
вор и тук през септември 
1920 г. всички хидроплани са 
разрушени. По време на Вто-
рата световна война водо-
летищата са предадени за 

германски бази, а след Вар-
шавския договор са напълно 
забравени. 

Едва през 1947 г. между 
Варна и София е открита 

постоянна въздушна линия. 
На 2 август на летище „Ти-
хина”, което се е намирало 
край кв. „Аспарухово”, запад-
но от сегашния мост, каца 
първият „Юнкерс 52“, нари-
чан в авиосредите „Леля Ю“. 
По време на този полет 
пътниците са само чети-
рима, а до края на годината 
тук кацат само 6 самолета 
с общо 23 пътници. 

Аеродрумът представля-
вал поляна с площ 1500 дка, 
с хангар и малка техническа 
работилница. Днес той е 
под вода и е част от канала 
Варна – Девня. 

Очевидно това не е било 
летището, което заслужа-
вала Варна. Затова през 
1946 г. е назначена комисия, 
която да определи място 
за ново. През декември тя 
излиза с решение – избрано 
е пространство на някол-
ко километра от града, в 
западна посока, близо до с. 
Аксаково. След отчуждава-
нето на 1000 дка земя започ-
ва подравняване и укрепване 
на терена. Ентусиазмът по 
новата придобивка е бил 
толкова голям, че 

освен строителите 

труд полагат и стотици 

варненци доброволци.

На 9 май 1948 г. е от-
крито новото летище на 
морската столица, което 
е едно от най-големите на 
Балканския полуостров в 
онези години. За летищни 
сгради обаче са използвани 
няколко бараки – и за адми-
нистративните нужди, и за 
техническата поддръжка, и 
за складове, затова строи-
телните дейности продъл-
жават през следващите го-
дини. Най-големият проблем 
се оказва пистата, която не 
е с твърдо покритие и дъж-
довете превръщат всич-
ко в кал. Изграждането на 
нова, бетонна започва през 
1959 г. и през април 1961 г. 
е завършена. Дълга е 2500 м 
с дебелина 24 – 26 см. Към 

нея е изградена светлинна 
система, улесняваща нощ-
ните полети. Ефектът е 
невероятен, но и това не 
стига, защото през 1967 г. 
авиодрумът посреща само-
летите на 17 авиокомпании 
и преминава границата от 
500 хил. обслужени пасаже-
ри. Пътникопотокът е на-
раснал 7 пъти, а само чуж-
дестранните клиенти са се 
увеличили 20 пъти. 

През 1967 г. е направено 

разширението на стоян-

ката и 4 нови рульожни 

пътеки

По това време са мон-
тирани радиолокационни и 
радионавигационни съоръ-
жения. Внедрен е първият 
обзорен локатор AR1, произ-
веден в Англия. 

Налага се строител-
ство и на нова приемна 
сграда, открита на 25 сеп-

тември 1972 г. Проектирана 
е от „Транспроект” – София. 
Има три блока – „Админи-
стративно-технически”, 
„Вътрешни линии” и „Външ-
ни линии”, както и голям 
паркинг. Вторият етаж на 
„Вътрешни линии” е зает 
от 130-местен ресторант, 
а на международния терми-
нал са изградени безмитни и 
валутни магазини.

Все по-големите кацащи 
самолети и натовареният 
трафик водят до необходи-
мостта от удебеляване на 
пистата през 1974 г. През 
следващите години е изгра-
дена топлоцентрала, проти-
вопожарно депо и помпена 
станция. 

Сред най-големите са-
молети, кацали на Варнен-
ското летище, са Ан-124 „Ру-
слан”, Ил-86, MD 11 и Boeing 
747. 

На 10 септември 2006 г. 
морските ни летища (дос-
та западнали след 1989 г.) 
са отдадени на немско-бъл-
гарското дружество „Фра-
порт Туин Стар Еърпорт 
Мениджмънт” АД на конце-
сия за срок от 35 години. 
Договорът включва влага-
нето на общо 403 млн. евро 
за изграждането на нови 
пътнически терминали, 
подобрение на летищната 
инфраструктура, разширя-
ване на самолетните сто-
янки, перона, паркингите, 
закупуване на техника, обо-
рудване и др., които днес са 
факт. 

Историята на родната авиация започва от Варна

Интересен факт е, че с летище Варна е свързано 
първото за България отвличане на пътнически само-
лет, а ареодрумът преживява 3 терористични атаки 
през годините. На 30 юни 1948 г. оттам излита са-
молет Ju-52. Командир е самият директор на Българ-
ската гражданска авиация Борис Ганев. На борда на 
самолета се качва терористична група от 7 души, 
водена от уволнения офицер Страшимир Михалакиев 
– бивш колега и приятел на Ганев. Една от жените в 
състава на групата успява да качи пистолет, с кой-
то Михалакиев застрелва телеграфиста Недялков 
и тежко ранява пилота. Целта е бягство в Турция 
и Михалакиев да приземи машината край Цариград. 

На 8 август 1982 г. самолет Ту-134 излита по ре-
довен пътнически рейс от София за Варна. Пътник 
на борда съобщава за бомба и настоява курсът на 
самолета да се промени към Виена. Летците обясня-
ват, че горивото няма да стигне и кацат във Варна. 
След дълги и изтощителни преговори терористът 
е задържан.

На 8 март 1983 г. терористи завземат самолет 
Ан-24, изпълняващ редовен рейс София – Варна. От-
ново настояват за кацане във Виена. Екипажът за-
блуждава терористите и каца във Варна, като свет-
лините на пистите и градът са така променени, че 
похитителите да не познаят къде са. Така за кратко 
време летище Варна става летище Виена. Пътници 
и екипаж са невредими. 

Строителството 

на новия 

терминал 

в морската 

столица, който е 

открит на  

15 август 2013 г.

Така е 

изглеждал 

аеропортът 

във Варна

Първата сграда на 

летище Бургас

Днес в Бургас 

е различно от 

вчера...
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Елица Илчева

Искате слон в 
хола? Купете си стол 
на Максимо Риера. Всъщ-
ност можете да избере-
те още морж, носорог, 
октопод, кит или дори 
жаба. Гаран-
т и -

рано ще се чувства-
те защитени, ако сте в 
прегръдките на някое от 
тези животни и знаете, 
че то „пази“ гърба ви. 

Ако сте начело на го-
ляма компания, изборът на 
креслата, които предлага 
испанецът, със сигур-
ност ще внесе респект 
сред служителите ви. Във 
всички случаи усещането 
да се настаниш върху 
едно от неговите творе-
ния може да бъде описано 
с две думи – странно и 
прекрасно. 

Авторът на вълну-
ващата колекция Animal 
Chair – „Кресла животни”, 
която включва от бозай-
ници до влечуги, се вдъх-
новява за творенията си 
от пътуване до Карибски-
те острови. Създава ги 
като почит към цялото 
животинско царство, кое-
то обитава планетата 
ни. Колекцията е и опит 
да се улови красотата на 
природата във всяко живо 
същество. 

Първият стол от сери-
ята е „Октопод”. Може да 
звучи странно, но е копие 
на главоногото мекотело. 
Размерът и формата му 
са изключително точни. 
В действителност, кога-
то го погледнете, можете 
да помислите, че препари-
рано животно е облечено 
във втора кожа. 

Но не се притеснявай-

те, никой не 
е пострадал 

при направата на тези 
прекрасни мебели. Това са 
просто реалистични про-
изведения на изкуството, 
предлагани от Риера на 
хората, за които столът 
не е просто средство да 
се доберете до масата. 

В колекцията има 15 
различни животни. Авто-
рът казва, че при избора 
на видовете за своите 
творения обикновено се 

фокусира върху застра-
шените. „Искам 

да подчертая 
т я х н а т а 
уникалност 
и колко са 

специални, 
за да ос-

ъзнаем това 
всички, преди 
да е станало твърде къс-
но. От самото начало из-
брах да бъда абсолютно 
верен на тялото на жи-
вотното тъкмо поради 
тази причина и за да пре-
дизвикам у хората въз-
хищение от това, колко 
способна като творец е 
природата“, разказва Ри-
вера, който обаче успява 
да придаде на мебелите 

си не само реалистичен, 
но и театрален вид. 

Той споделя, 
че най-труд-

ната зада-
ча е било 
намира-
нето и 

разработването на тех-
нология за производство-
то. 

Подобно на самите 
животни, столовете също 
никак не са леки –  тежат 
около 160 кг. Всяка част 
е направена от полиуре-
тан с висока плътност 
и съдържа вътрешна 
метална рамка, която 
поддържа тежестта 
на структурата и със-
тава на материалите. 
Използвани са най-висо-
ки технологии и възмож-
ности на инженерната 
наука, за да се развива 
и производството. По-
вече от 30 специалисти 
от 5 различни фирми 
участват в процеса 
на създаване на всеки 

стол. 
П р и б л и -

зително 9 
с е д м и ц и 
са нужни 
за  про-
извод -

ството, което отнема 
170 часа работа на маши-
ни и 160 часа ръчен труд. 
Той започва от изработ-
ването на елементите до 
шлифоване, ушиване и  бо-

ядисване, което наистина 
прави мебелите уникални. 

Освен това всеки ди-
зайнерски проект е реги-
стриран и със защитено 
авторско право. Креслата 
се продават със сертифи-

кат за ав-
тентичност, 

подписан лично от 
Риера. Затова, макар 

и цените да са зашеме-
тяващи („Октопод” – 35 
хил. евро, „Носорог” –  40 
хил. евро, „Морж” – 45 хил. 
евро, „Жаба” – 55 хил. евро, 
„Слон” – 60 хил. евро, и 
„Кит” – 65 хил. евро), кли-
енти не липсват.

„ А з  ви н а г и  съ м 
опит вал  да  експе-
риментирам с нови 

техники и материали. 
Вярвам, че художникът е 
длъжен да разруши гра-
ниците, което в днешно 
време означава, че трябва 
да се поемат рискове, за 
да се създаде нещо ново и 
различно. Това е ключът, 

за да се развива изкуство-
то“, казва дизайнерът, 
който разчупва всички 
стереотипи, за да ви на-
кара да отворите врати-
те на дома си за неговите 
животни с втора кожа. 

ñëîíИспанецът 
Максимо Риера 
разчупва всички 
стереотипи, 
за да ви накара 
да отворите 
вратите на дома 
си за неговите 
кресла 
животни 

Максимо Риера е роден в Астурия, 
Северна Испания, и повече от 30 години е 

художник. Въпреки че се занимава пре-
димно с фотография, живопис и скулптура, 

той има и публикуван сборник с поезия.
Работи в Обединеното кралство, където неговите 

художествени столове могат да бъдат купени директ-
но от студиото, което се намира 
в Лондон. 

ÍàÑòîëåí
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ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Възложител: Община Харманли
Описание: Обект на поръчката е СТРОИТЕЛСТВО 

с наименование „Предотвратяване на последствия-
та от наводненията в с. Бисер, община Харманли, 
област Хасково, чрез подобряване на системата за 
водоснабдяване, изграждане на система за събиране и 
отвеждане на отпадъчните води на с. Бисер – ПЪРВИ 
ЕТАП” по Проект: „Предотвратяване на последстви-
ята от наводненията в с. Бисер, община Харманли, 
област Хасково, чрез подобряване на системата за 
водоснабдяване, изграждане на мрежа за събиране и 
отвеждане на отпадъчните води и ПСОВ на с. Би-
сер – ПЪРВИ ЕТАП”, който се осъществява с финан-
совата подкрепа по приоритетна ос 3 „Качеството 
на живот в селските райони и разнообразяване на 
селската икономика“ по Мярка 321 „Основни услуги 
за населението и икономиката в селските райони“ на 
Програма за развитие на селските райони за периода 
2007 – 2013 г. – (ПРСР)“, подкрепена от Европейския 
земеделски фонд за развитие на селските райони 
(ЕЗФРСР) по Договор за безвъзмездна финансова по-
мощ №26/321/01229/27.11.2012 г. Изпълнителят ще 
изпълнява функциите на строител по смисъла на За-
кона за устройство на територията (ЗУТ), като ще 
изпълнява дейностите, описани в КОЛИЧЕСТВЕНА ТАБ-
ЛИЦА, ПРЕДОСТАВЕНА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при спазване 
и изпълнение на следното: т. 1. Изпълнение на СМР 
съгласно „Инвестиционен проект” и „Технологична-
строителна програма”, предписанията и заповедите 
в Заповедната книга, в т.ч. предвидените с Количест-
вено-стойностната сметка СМР; т. 2. Доставка и 
влагане в строителството на необходимите и съот-
ветстващи на „Технически спецификации" и „Инвести-
ционен проект” строителни материали, елементи и 
продукти (в т.ч. строителни материали, включително 
оборудване, съоръжения, изделия, елементи, детайли, 
комплекти и др.), като за целта вложените матери-
али следва да отговарят на действителните нужди 
за изпълнението на Строежа, независимо дали са в 
по-голям обем от предварително предвидените и/или 
не са били включени в ценовото предложение; т. 3. 
Извършване на работи по преместване при изпълнение 

на строителството на подземни и надземни мрежи и 
съоръжения; т. 4. Осигуряване на терени за нуждите 
на строителството – за временно строителство, за 
производствени полигони (бази) за нуждите на стро-
ителството, за складиране на материали и техника 
и други нужди във връзка с изпълнение на строител-
ството, установени с Плана за безопасност и здраве 
(в случаите, когато същите са извън територията, 
върху която се изгражда Строежът) и същите те-
рени се съгласуват с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; т. 5. Организи-
ране на дейностите по събиране, транспортиране, 
обезвреждане и оползотворяване на строителните 
и другите отпадъци, възникнали в резултат на осъ-
ществяване на дейностите по изпълнение на пред-
мета на обществената поръчка, в съответствие 
с изискването на българското законодателство; т. 
6. В случаите, когато е необходимо в допълнение на 
инвестиционния проект извършване на проектант-
ски работи във връзка с изграждането на Строежа, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще уведоми Възложителя за възникна-
лата необходимост от допълнително проектиране. т. 
7. Извършване на необходимите изпитвания и лабора-
торни изследвания; т. 8. Съставяне и надлежно водене 
на строителни книжа и изготвяне на екзекутивната 
документация на Строежа; т. 9. Участие в процеду-
рата по въвеждане на Строежа в експлоатация; т. 10. 
Отстраняване на недостатъците, установени при 
предаването на Строежа и въвеждането му в експло-
атация; т. 11. Отстраняване за своя сметка на всички 
дефекти, установени при предаването на Строежа, 
и на всички възникнали дефекти след въвеждането 
му в експлоатация; т. 12. Гаранционно поддържане и 
Отстраняване за своя сметка на всички дефекти на 
Строежа (отстраняване на Дефекти в Гаранционните 
срокове); т. 13. Всички останали дейности, възложе-
ни на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при условията на договора; т. 
14. Всички други дейности, които са необходими за 
изпълнението на Предмета на обществената поръч-
ка и гаранционното поддържане на Строежа, освен 
ако Договорът или българското законодателство не 
ги възлагат изрично в задължение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 
КОНСУЛТАНТА или трето лице

Наименование: „Предотвратяване на последствията от наводненията в 
с. Бисер, община Харманли, област Хасково, чрез подобряване на системата за 
водоснабдяване, изграждане на система за събиране и отвеждане на отпадъчните 
води на с. Бисер – ПЪРВИ ЕТАП”

Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи
Прогнозна стойност: 5 542 191.43 лв.
Технически възможности: Изискуеми документи и 
информация: Копие на удостоверения за добро изпъл-
нение, които съдържат стойността, датата, на която 
е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на 
строителството, както и дали е изпълнено в съответ-
ствие с нормативните изисквания; удостоверението 
да съдържат и дата и подпис на издателя и данни за 

контакт. Участникът може да докаже техническите 
си възможности и квалификация с всеки друг документ, 
описан в чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП. Копия на Сертифи-
кати или еквивалентен документ, удостоверяващи за 
внедрени и действащи системи ISO 9001;2008 и ISO 
14001;2004 или еквивалентни по смисъла на чл. 53, ал. 
4 от ЗОП, като всички системи да са с обхват стро-
ителство Декларация списък (по образец на участни-
ците) на Ключовите експерти (инженерно-технически 

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!

персонал), в който е посочено придобитото образова-
ние и степен, професионалният опит, заемана длъж-
ност и наименование на обекти, в които е вземано 
участие  при тяхното изпълнение. Забележка: 1) Кога-
то участник в процедурата е обединение, което не е 
юридическо лице, документите, доказващи технически 
възможности и квалификация на основание чл. 25, ал. 
8 и чл. 56, ал. 3, т. 2 от ЗОП, се представят само за 
участниците, чрез които обединението доказва съот-
ветствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 
2, т. 6 от ЗОП. 2) Когато участник в процедурата е 
чуждестранно физическо или юридическо лице или те-
хни обединения, в случай че документите, доказващи 
технически възможности и квалификация, са на чужд 
език на основание чл. 56, ал. 4 от ЗОП се представят 
и в превод. 3) Възложителят и Комисията за провеж-
дане на процедурата ще приемат, че участникът ще 
има на разположение ресурсите на трети лица при 
предоставяне на обвързващи документи между тях или 
при предоставяне на ОБРАЗЕЦ №13 – Декларация за съ-
гласие, подписан, и когато е приложимо, и подпечатан 
от всяко едно от третите лица, което е ангажирано 
в обществената поръчка и е посочено в офертата 
от участника, че ще предоставят своя ресурс. Всеки 
Участник може да докаже регистрацията си в про-
фесионален или търговски регистър в държавата, в 
която е установен, или да представи декларация или 
удостоверение за наличието на такава регистрация 
от компетентните органи съгласно съответния на-
ционален закон, когато наличието на регистрацията е 
определено със закон като условие за осъществяване 
на предмета на обществената поръчка
Минимални изисквания: Участникът трябва да е из-
пълнил минимум 1 (един) обект, сходен с предмета на 
поръчка през последните 5 години, считано от датата 
на подаване на офертата (под сходен с предмета на 
поръчката следва да се разбира обект, на който е осъ-
ществявано строителство - изграждане и/или рекон-
струкция на пречиствателна станция за отпадни води 
и/или линейна техническа инфраструктура, обслужва-
ща водоснабдяване и/или канализация). Участникът 
трябва да е вписван в Централния професионален ре-
гистър на строителя за извършване на дейности от 
ЧЕТВЪРТА ГРУПА строежи за ВТОРА КАТЕГОРИЯ или 
по-висока категория. Участникът трябва да има вне-
дрени от акредитиран орган следните системи: Сис-
тема за управление на качество ISO 9001;2008 и Сис-
тема за управление на околната среда ISO 14001; 2004 
или еквивалентни по смисъла на чл. 53, ал. 4 от ЗОП, 
като всички системи да са с обхват строителство. 
Участникът трябва да разполага през целия период на 
изпълнение с технически лица (инженерно-технически 
персонал) за осигуряване на техническото ръковод-
ство при изпълнение на строителството, отговарящ 
на изискванията на чл. 163а от ЗУТ, а именно: т. 1. 
Ръководител на проект – технически правоспособно 
лице по смисъла на чл. 163а, ал. 2 от ЗУТ; да има опит 

като ръководител проект или строеж на минимум един 
обект, на който е изпълнявано строителство по из-
граждане и/или реконструкция на линейна техническа 
инфраструктура - водопровод и/или канализация и/или 
пречиствателна станция за отпадни води; т. 2. Тех-
нически ръководител – да има завършено образование 
с придобита образователна степен средно специално 
с квалификация „Водно строителство“ или висше с ква-
лификация „ВиК” или еквивалентно; да има опит като 
технически ръководител на минимум един обект, на 
който е изпълнявано строителство по изграждане и/
или реконструкция на линейна техническа инфраструк-
тура - водопровод и/или канализация, и/или пречиства-
телна станция за отпадни води. т. 3. Координатор по 
безопасност и здраве – да има минимум 3 години опит 
на тази позиция; т. 4. Отговорник по качеството – да 
има минимум 3 години опит в контрол на качеството 
при изпълнение на СМР; т. 5. Отговорник по опазване 
на околната среда – да има минимум 3 години опит в 
контрол по опазване на околната среда при изпълнение 
на СМР. Забележка: 1) Участникът доказва регистра-
цията си в професионален или търговски регистър в 
държавата, в която е установен, или представя де-
кларация или удостоверение за наличието на така-
ва регистрация от компетентните органи съгласно 
съответния национален закон, когато наличието на 
регистрацията е определено със закон като условие 
за осъществяване на предмета на обществената по-
ръчка. 2) В случай, че участникът е обединение, което 
не е юридическо лице на основание по чл. 25, ал. 8 от 
ЗОП, минималното изискване трябва да бъде изпълнено 
от един или повече от участниците в обединението. 
Изискването за регистрация се доказва от участни-
ка в обединението, който ще изпълни съответната 
дейност; 3) Участник може да докаже съответстви-
ето си с изискванията за технически възможности 
и/или квалификация с възможностите на едно или по-
вече трети лица. В тези случаи участникът следва 
да представи доказателства, че при изпълнението 
на поръчката ще има на разположение ресурсите на 
третите лица, съгласно чл. 51а от ЗОП.

Краен срок за изпълнение: Продължителност в дни: 
200
Срок за получаване на документация за участие:  

19.09.2014 г.  Час: 16:00
Срок за получаване на оферти или заявления за учас-

тие: 19.09.2014 г.  Час: 16:00
Отваряне на офертите: 23.09.2014 г.  Час: 10:00
Дата: 26.08.2014 г. 
За контакти: инж. Лидия Николова
Факс: 0373 83098
Адрес: Община Харманли, пл. „Възраждане“ №1
Адрес на възложителя: Община Харманли, пл. „Въз-
раждане“ №1
Телефон: 0373 82727
E-mail: obshtina@harmanli.bg
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Страницата 
подготви 
Емил Христов

Алтернативните из-
точници на енергия придо-
биват все по-голямо зна-

чение за начина, по който 
генерираме електричест-
во, а съвременните тех-
нологии значително улес-
няват този процес. Wind 
Lens е една от тях. Тя се 
отличава с внушителни 

размери и диаметър 112 м, 
а също така намалява зна-
чително околния шум, кой-
то обикновено съпътства 
съвременните вятърни 
турбини. Тестовете на 
създателите й показват, 

че конструкцията й има 
потенциала да утрои коли-
чеството електричество, 
което можем да генери-
раме с тази технология. 
Иновациите, на които е 
базирано съоръжението, 

са причина то да функцио-
нира много по-безопасно 
от другите конкурентни 
продукти на пазара.

Пр е ди м с тват а  н а 
Wind Lens са свързани с 
интересния дизайн. Той 

е създаден с идеята да 
концентрира енергията 
директно в центъра на 
голямото колело. По този 
начин съоръжението ими-
тира ефекта, който се по-
лучава, когато използваме 
лупа, за да създадем искра 
от слънчевите лъчи. В за-
ключение ще отбележим, 
че Wind Lens представлява 
чудесна алтернатива на 
съвременни вятърни тур-
бини и показва по най-до-
бър начин, че освен ефек-
тивни те могат да бъдат 
и доста атрактивни.

Изследователи от Мичиганския университет са 
разработили нов тип соларни панели, които са поч-
ти невидими за човешкото око. Откритието събира 
слънчевата енергия посредством органични молеку-
ли, които растат, когато биват изложени на слънце.

Панелите използват инфрачервена светлина с 
помощта на влакна с фотоволтаични свойства. Тя е 
невидима за невъоръженото човешко око и при кон-
такт с молекулите създава усещането, че уредът е 
прозрачен. Изобретението няма да има по-различна 
функция от другите стандартни устройства, които 
могат да се видят на нечий покрив или във фотовол-
таичен парк. Целта на създателите му е панелите 
да преобразуват в електричество 5% от слънцето, 
което минава през тях. 

Нов уред за проследяване на съня бе създаден 
от 22-годишен британски предприемач. Джеймс 
Прауд представи на широката общественост своя 
продукт Sense.

Изобретението включва малко кълбо за просле-
дяване на съня, щипка, която се поставя на въз-
главницата, и мобилно приложение. Освен че следи 
съня на потребителя през цялата нощ, Sense има 
задачата да го събуди в най-подходящия момент 
спрямо фазите на почивка. Официално продажбата 
му ще започне през ноември, но може да се направи 
и предварителна поръчка на стойност 129 долара. 
Създателят му твърди, че съвсем естествено се 
е насочил към съня, защото хората прекарват 1/3 
от денонощието си, спейки. „Това е най-критич-
ната част от деня, тъй като това, какво правим, 
когато сме будни, зависи от това колко добре сме 
спали“, коментира той.

Sense е част от нарастващия брой продукти, 
фокусирани върху спането – умни технологии, 
които влизат в дома и предлагат нови начини за 
следене на човешкото здраве. Приложения като 
Sleep Cycle, Sleepbot и Speepmaster, които имат 
сходни функции, се ползват от потребителите на 
iPhone, Android и Windows Phone. Самият софтуер 
пък работи чрез сензори, вградени в мобилните 
телефони.

По-рано тази година Apple обяви, че ще пус-
не приложението Healthkit, което може да събира 
данни, свързани със съня, от други устройства. 
Техният конкурент Samsung вече предлага умния 
часовник Gear 2, който разполага със софтуер за 
проследяване на съня. Китайската компания Xiaomi 
пък започна да продава едни от най-евтините пре-
носими устройства за следене на съня – гривната 
MiBand, която струва 13 долара.

Алтернативните източници на 
енергия от възобновяеми източни-
ци предизвикват все по-голям инте-
рес сред водещите компании по цял 
свят. Американски инженер прекарва 
последните 8 години в разработва-
нето на уникален проект, като него-
вата идея е пътищата и паркингите 
да се оборудват с фотоволтаитчни 
панели, които да събират през деня 
енергията от слънчевите лъчи.

По този начин той се надява да 
намали значително зависимостта 
ни от класическите източници на 
енергия, като например въглища. 
За целта авторът успява да съз-
даде шестоъгълни соларни панели 
от закалено стъкло, които вече 
са преминали успешно тестовете 
за натоварване, сцепление и други 
външния влияния. Ключов компонент 

от неговата стратегия е да се из-
ползва огромното пространство на 
големите паркинги, които често ос-
тават празни за твърде дълъг пери-
од от време. 

В момента изобретателят орга-
низира финансиране, нужно за създа-
ването на първия прототип на подо-
бен паркинг с фотоволтаични панели. 

Амбициозният план предвижда 
те да бъдат разположени и на тро-
тоари, алеи в парка, детски площад-
ки, вътрешни дворове в домовете и 
др. публични места. Ако този про-
ект се превърне в реалност, това 
ще промени изцяло представата 
ни за начина, по който генерираме 
енергия.

Нова концепция за самоу-
правляем автомобил позволява 
човек да преобрази своята кола в 
напълно оборудван офис и място 
за срещи. Създател на гъвкавото 
работно пространство е фирмата 
„Регус”, която заедно с компания-
та Rinspeed разработва концепту-
алната кола.

Името на иновативното во-
зило ще бъде XchangE. Двете му 
предни седалки ще могат да се 
сгъват назад, като така се обра-
зува мобилното работно място, 
предназначено за четирима души. 
Съвременната технология и ин-
формационно-развлекателните 

системи на колата разрешават 
на пътниците да се свързват с 
истинския си офис, да работят 
продуктивно или да правят пре-
зентации на лаптоп. Създатели-
те на колата целят да изградят 
удобно лично пространство, кое-
то превръща задръстванията в 
големите градове в продуктивно 
работно време. Освен че ще по-
мага на хората да правят бизнес 
в движение, самоуправляемата 
кола осигурява на професионали-
стите повече гъвкавост, като 
те ще имат възможност да из-
пълняват повече задачи в рамки-
те на деня.

Nokia съвместно с британския 
дизайнер Саувидж успяха да създа-
дат първия в света чифт панталони, 
предлагащ опция за безжично зареж-
дане. Интересният модел се казва 
Моdern Man и разполага с Nokia DC-
50 пластина, захранваща смартфо-
ни. Устройствата, които могат да 
се възползват от тази функция, е 
необходимо да поддържат популярния 
Qi стандарт. Единственото, което 
трябва да направят потребителите, 
е да поставят своя телефон или друг 
уред в джоба, където той ще се за-
режда, докато се движат. От Nokia 
изтъкнаха, че това е най-добрият 
начин да изглеждате елегантно, 
като в същото време поддържате 
батерията на смартфона си на мак-
симален капацитет.

Машината от ново поколение освен ефективна е и атрактивна
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Княжество Монако е известно като 
гнездо за заможни граждани – всеки тре-
ти негов жител е милионер. Скоро мини 
държавата може да стане и адрес на най-
скъпия апартамент в света.

Квинтиплексът (пететажен апар-
тамент ) „Скай пентхаус” с обща раз-
гърната площ от 3300 кв. м ще стои на 
върха на комплекса „Одеон тауър”, чието 
строителство приключва. Инвеститор 
в проекта със 70 апартамента и висо-
чина 170 м е местната компания Groupe 
Marzocco. Това е най-високата сграда 
в Княжеството и втора в Средиземно-
морието след 186-метровия „Гран хотел 
Бали” в Бенидорм.

Топ апартаментът има кухня на всеки 
етаж, като те са свързани с асансьор. 

Предвиждат се киносалон, пет спални, 
хол, сауна и не на последно място вод-
на пързалка, по която да се спускате в 
собствения си басейн. Строежът ще 
приключи през септември 2015 г.

Заради данъчните предимства в Кня-
жеството интересът към имоти там не 
спира, но разрешителните за строеж се 
издават много трудно, така че предла-
гането е силно ограничено. „Одеон та-
уър” е първата висока сграда в Монако 
от 1980 г.

Въпреки космическата цена „Скай 
пентхаус” няма да може да бие рекорда 
за цена на квадратен метър. В началото 
на година за мезонет с площ 630 кв. м в 
комплекса „15 Сентръл парк Уест” в Ню 
Йорк бяха платени 88 млн. долара, или по 
140 400 долара на квадрат. В пететаж-
ния пентхаус в Монако цената е „скром-
ните“ 120 хил. долара на кв. м.   

Разгърнатата площ на пентхауса е 3300 кв. м 
Гледката не е за изпускане

Оказва се, че не само високият стандарт на живот 
е в основата на оскъпяването при вдигането на нови 
сгради в Лондон, а преди всичко изключително големият 
брой бомби, останали от военно време, и процесът  по 
обезвреждането им. Това показва видео материал, който 
изследва причините за високите инвестиции в имоти в 
британската столица. 

Сред другите причини за скъпото строителство в 
метрополиса е сложната му подземна инфраструктура, 
която е заета не само от линиите на метрото, но и 
от други пътища за обществено и институционално 
ползване. Гъстотата им принуждава инвеститорите 
да се съобразяват с тях, което допълнително утежнява 
бюджетите за проектиране на нови  здания. Тесните 
улички в града също изискват допълнителни средства за 
поддръжката на имотите и затрудняват ползващите ги. 

Според проучването издигането на нова сграда в 
Лондон струва до една пета повече, отколкото в Ню 
Йорк или Хонконг. А наемането на офис в престижната 
част на града Уест Енд е около два пъти по-скъпо, от-
колкото на Медисън Авеню в Ню Йорк. 

Въпреки това няма изгледи британската столица да 
спре да се разраства. Според последното преброяване 
населението в Централен Лондон се е увеличило с 20% в 
периода 2001 - 2011 г., а до 2021 г. се очаква към жите-
лите му да се присъединят още няколко милиона души.

Копенхаген отскоро 
има нова уникална алея за 
велосипедисти. 

Cykelslangen, което на 
датски означава „вътреш-
на гума на велосипед“, ми-
нава над пристанището, 
широка е близо четири 
метра и построяването й 
цели да даде алтернати-
вен маршрут на колоезда-
чите, така че те да могат 
бързо и безпрепятствено 
да преминават през ожи-
вения район. 

Много скоро след пус-
кането в експлоатация на 
велосипедния мост обаче 
там започват да се съби-

рат младежи, които го из-
ползват да се забавляват, 
като скачат във водата. 
Масовостта на явлението 
принуди властите да обя-
вят официално, че това е 
опасно и забранено.

Въпреки това алеята 
привлича много хора, които 
идват от всички краища 
на града, за да я разгледат 
и, ако имат възможност, 
да скочат от нея. Мест-
ната власт се надява, че 
след като премине първо-
началният интерес към 
новото съоръжение, с него 
ще отшуми и модата на 
скачането. 

Прочутите детски конструктори „Лего“ ще имат 
свой посетителски център в Билунд, Дания (града, в кой-
то е изобретен конструкторът), който ще е изграден 
от огромни блокчета, изглеждащи досущ като тези от 
детската играчка.

Проектът за сградата е на известния датски ар-
хитект Бярке Ингелс, който даде символично начало на 
строителните работи.  

Комплексът трябва да приеме първите си гости през 
2016 г. Той ще бъде разположен на 12 хил. кв. м площ и ще 
представлява огромен експериментален център за почи-
тателите на конструктора. За да наподобява напълно 
образът му на конструкциите от играта, на покрива му 
ще бъдат разположени кръгли капандури. 

Производителите на „Лего“ се надяват, че ще имат 
възможност да приемат в бъдещия център по 250 хил. 
души годишно. 

Инженерите от японската корпорация „Шимицу“ 
са подготвили планове, които биха превърнали Луна-
та в гигантска соларна централа. За целта от ком-
панията предлагат създаването на огромен парк от 
соларни панели – т.нар. Luna Ring, който ще обикаля 
по лунния екватор с дължина 11 хил. км и ширина 12 
мили.

Подобен проект е прекалено мащабен за изпълне-
ние от хора, затова от японската компания предвиж-
дат да използват роботи. Ролята на човека ще бъде 
единствено да надзирава работата по изграждането 
й. Веднъж построена, тази хипотетична централа 
може непрекъснато да изпраща енергия към приема-
телни станции по целия свят посредством лазери и 
микровълново лъчение.

Проектът  успява да заобиколи две големи пречки, 
характерни за соларните централи на Земята – но-
щта и лошото време, което на Луната не съществу-
ва поради липсата на атмосфера там. Ако заработи 
на пълни обороти, лунната централа ще генерира и 
праща на Земята енергиен поток с мощност 13 хил. 
теравата. За сравнение електроцентралите на САЩ 
за 2011 г. са произвели общо 4100 теравата елек-
троенергия. Ако идеята на „Шимицу“ се реализира на 
практика, това би довело до захранването на чове-
чеството с екологично чиста и изключително евти-
на електроенергия, твърдят авторите на проекта.

В саудитския град Унайза ще бъде изграден нов 
околовръстен път, в рамките на който по посока на 
центъра на селището автомобилният транспорт 
ще преминава само под земята. 

Проектът е на известния холандски архитект 
Ерик ван Егераат и за осъществяването му вече се 
работи по промяна в устройствения план на града.

Бъдещият околовръстен път ще е еднопосочен, 
с четири платна, като диаметърът му ще е 800 м 
в посока изток-запад и 920 м на север-юг. Под него 
ще се намира подземно трасе, а и двете системи 
(наземната и подземната) ще водят към подземни 
гаражи и места за паркиране.

Това ще позволи наземните обществени прос-
транства в рамките на новия околовръстен път 
да бъдат преустроени в пешеходни зони, обясняват 
от екипа на архитекта. Те ще бъдат силно залесе-
ни, което ще ги направи още по-удобни и привлека-
телни за ползване. 

В центъра на Унайза се намират главно жилищ-
ни сгради, джамии и магазини.

В Ню Орлиънс ще бъде построена болница, про-
ектирана да издържа на урагани. През 2005 г. гра-
дът е пострадал изключително тежко от урагана 
„Катрина”. По данни на местните власти в Луизиана 
най-малко 70 души са загубили живота си при прес-
тоя си в лечебно заведение. Причината е прекъсване 
на захранването, което е предизвикало проблеми с 
техниката.

Специалистите са категорични, че обичайният 
начин на конструиране на болници и по-специално 
разполагането на спешните отделения и генерато-
рите на ниските нива трябва да бъде преразгледан. 
Затова в новата клиника те ще бъдат монтирани 
над линията на наводнения, а на ниските етажи ще 
са отделения, чието функциониране не е критично 
важно за работата на лечебницата - например ре-
цепция или други административни офиси. Така в 
случай на бъдещи природни бедствия  стаите на 
пациентите, електроцентралата и дори кухнята 
ще останат на сухо и ще бъдат достъпни за об-
служване.

Проектът предвижда също използването на спе-
циален док за лодка, с която да се превозват хора и 
консумативи при нужда. Стаите пък ще са снабдени 
с допълнително количество контакти и изходи за 
апаратура, така че при необходимост да се наста-
няват още пациенти. Сградата ще има достатъчно 
резервно захранване, както и питейна вода, за да 
функционира със собствени ресурси в продължение 
на пет дни. Бюджетът за строителството на но-
вото лечебно заведение е 995  млн. долара.
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Изложба вдъхва живот на забравената им архитектурна красота
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Изложбата „Старите минерални 
бани на София” може да бъде разгле-
дана в галерията на открито в Град-
ската градина пред Народния театър 
до 10 септември. Младият фотограф 
Здравко Йончев представя забраве-
ната архитектурна красота на ста-
рите минерални бани в „Овча купел”, 
Горна баня и Банкя. Уникалните кадри, 
заснети и обработени с помощта на 
специфична фотографска техника, са 
подкрепени с исторически факти и 
пренасят зрителя в атмосферата на 
западащите, но прекрасни балнеоле-
чебници на София. 

Вдъхновен от уникалната по-
стройка, през есента на 2013 г. 
Здравко Йончев заснема банята в 
„Овча купел”. Желанието му е да я 
покаже на повече хора и да ги накара 
да си я представят не само в минало-
то, но и в бъдещето. Излезли на бял 
свят, снимките се разпространяват 
светкавично в социалните мрежи и 
медиите. Следва заснемането на ба-
ните в Горна баня и Банкя. Изографи-
сани и многоцветни плочки, потънала 
в зеленина остъклена тераса, овални 
сводове, римски колони, фантастич-
ни входни зали, зали с басейни раз-
криват тези първи по рода си фото-
графии на баните. Снимките бързо 
набират популярност в интернет, 

Бен Афлек отговори на критиците, кои-
то смятат, че той не е подходящ избор 
за ролята на Батман в предстоящата су-
перпродукция Batman V Superman: Dawn of 

Justice. „Преди да приема ролята, от Warner Bros. ми показаха част 
от реакциите при предишни кастинги и ме попитаха: „Сигурен ли си, 
че искаш да се подложиш на това? Пълно е с активни фенове с най-
различни мнения“, разказва той. Холивудският актьор и режисьор 
е категоричен, че не би се съгласил да участва, ако не е сигурен в 
инстинктите си: „Смятам, че Крис Терио е написал страхотен сце-
нарий. Зак (Снайдър) е невероятен визуален режисьор. Освен това 
и подходът е интересен. Нямаше да се захвана, ако смятах, че няма 
да се справя“, допълва той.

Афлек дори смята, че е чудесно, че хората се вълнуват толкова 
много. „Те много искат да видят този филм. Има гръцки митове, а 
тези супергерои са американските. Възложено ми е да се справя по 
възможно най-добрия начин. В крайна сметка филмът е всичко, което 
има значение“, споделя актьорът.

Компютърният програмист Сам, който 
работи в компания за онлайн запознанства, 
създава програма за търсене на сродни души. 
Благодарение на нея самият той среща своята 
сродна душа – Мередит. Това е неговата голяма 
любов. Когато бабата на Мередит умира, Сам 
създава нейна компютърна проекция, основана 
на електронен архив от имейли, Фейсбук публи-
кации и видео разговори, като иска да помогне 
на приятелката си да преодолее дълбоката си 
скръб и да се сбогува по-леко с възрастната 
жена.

Този софтуер бързо добива популярност и 
се оказва изненадващо успешен – мнозина са 
онези, които трудно понасят загубата на свои-
те близки и имат нужда да продължат да об-
щуват с тях. Възможно ли е една компютърна 

програма да заличи гра-
ниците между живота и 
смъртта? Илюзия ли е 
този вид общуване, или 
е нещо повече – над-
никване в полета, чуж-
ди на реалния живот? 
Утешима ли е болката 
по изгубените любими 
хора? „Довиждане засе-
га” е роман за любовта, 
която преминава грани-
ците на живота.

Лори Франкел изоставя кариерата си на ко-
лежански преподавател по творческо писане, 
литература и социология на пола и посвещава 
цялото си време на писателското поприще. Ав-
тор е на два романа – „Атласът на любовта” и 
„Довиждане засега”, а в момента работи върху 
третата си книга. 

Когато се появи преди поч-
ти 10 години, „Sin City: Град на 
греха” пожъна страхотен успех. 
Новаторският филм бе заснет 
изцяло на зелен екран, давайки 
живот на черно-белите графич-
ни романи на Милър. Феновете 
дълго жадуват за продължение, 
но Робърт Родригес и Франк Ми-
лър са единодушни, че ако пра-
вят втора част, тя трябва да е 
визуално още по-смела в сравне-
ние с първата лента.

Като режисьор, популяри-
зирал 3D формата в киното с 
„Деца шпиони 3D: Край на иг-
рата”, Родригес е убеден, че 
светът в Sin Сity ще придобие 
съвсем различен вид с използва-
нето на тази техника: „Винаги 
съм смятал, че именно Sin Сity 
трябва да бъде филмиран на 3D 

заради качествата на графич-
ния роман.” Според него харак-
терната черно-бяла естетика 
ще усили преживяването, защо-
то „на 3D имаш чувството, че 
си в графичен роман.” 

Някои от историите в новия 
филм представят събития, кои-
то предхождат тези в първата 
част.

Образи, които са били убити, 
като Марв, Голди и Хартиган, 

се завръщат в продължението. 
„Скачам от един момент в друг, 
така че да изглежда, сякаш ге-
роите възкръсват, но всъщност 
просто връщам лентата назад“, 
обяснява Милър.

Централната история – 
„Жена, за която да убиеш“, не 
само събира любими на почита-
телите персонажи, но също въ-
вежда едно от най-злите създа-
ния – красивата и смъртоносна 
Ейва Лорд (Ева Грийн).

Докато в първия филм Род-
ригес и Милър неотменно се 
придържат към книгите, сега 
те избират да вмъкнат нови 
истории. „Преди бяхме изключи-
телно верни на книгите и прос-
то ги пресъздавахме на екрана. 
При втория филм си помислихме: 
„Нека ги изненадаме така, че хо-
рата просто да отидат в кни-
жарницата, да си купят книга-
та и да разберат какво следва“, 
обяснява Родригес. 

Централният парк на Банкя, в който се намира и самата баня, е разположен в 

уютна котловина с формата на ъгъл в центъра на града

Банята в Горна баня е по-западнала отвън, отколкото отвътре

Балнеолечебният комплекс в „Овча купел”, разположен около извора близо до 

реката, е изграден през 1933 г.

предизвикват дискусии и дават надежда за възраждане 
на баните и за възможността някой ден всички да можем 
да ги посетим. 

Баните са сред уникалните културни и архитектурни 
обекти на столицата, но пазят също така и потенциала 
си като балнеолечебници. Мнозина не знаят, че столицата 
ни е една от най-богатите на минерални води в света. 
Градът възниква и се развива именно благодарение на из-
ворите с лечебни свойства, за които има писмени дан-
ни отпреди 2400 години. Особен разцвет Улпия Сердика 
претърпява по време на римското присъствие, около II в. 
сл.Хр., когато се превръща в център на политическия и 
културен живот. Император Константин Велики я е на-
ричал „моят Рим“ и е искал да я превърне в столица на 
Източната Римска империя.
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Светослав Загорски

Градът на братската любов 
– това е буквалният превод на 
името на Филаделфия, но пе-
тият по големина мегаполис в 
САЩ е по-известен с галеното 
Фили, с историческата си роля 
за обявяване на независимостта 
и с... телешките си стекове със 
сирене. Това е място с уникални 
сгради и много настроение, кое-
то не бива да пропускате, ако 
правите обиколка на Щатите. 

Само на 130 км от Ню Йорк, 
до края на XVIII в. Филаделфия е 
бил втората столица и най-вли-
ятелният и населен град на Но-
вия свят. Основан е век по-рано 
от Уилям Пен и е символ на сво-
бодата от самото си създаване. 
На юг, близо до летището, е раз-
положена историческата кре-
пост Мъфлин, известна с епич-
ната битка срещу британците 
през 1777 г. Форт Мъфлин се 
счита за най-старата и дълго 
използвана бойна крепост – екс-
плоатира се от 1771 до 1954 г.

Първото нещо, което тряб-
ва да видите след пристигане-
то си, е Камбаната на незави-
симостта. Тя се е превърнала в 
икона за САЩ. С нея през 1776 г. 
символично е разгласена свобо-
дата. Девет метровата камба-
на, тежаща почти 1 тон, днес 
стои гордо пред Пенсилванска-
та щатска служба, която вече 
се нарича „Сградата на незави-
симостта” – Independence Hall. 
На това забележително място, 
разположено в Националния ис-
торически парк, са се дебати-
рали Декларацията за незави-
симостта и Конституцията на 
държавата.

Independence Hall е завърше-
на през 1753 г. и е позната на 
мнозина като родното място 
на Америка. В тази сграда, ос-
вен че са се обсъждали, в крайна 
сметка са и подписани Деклара-
цията за независимост и Кон-
ституцията на САЩ. В тях са 
заложени универсални принципи, 
които защитават свободата и 
демокрацията и са от фундамен-
тално значение за американска-
та история. Също така оказват 
силно влияние на законите по цял 
свят.

Камбаната  

на независимостта 

е ударена през 1776 г., за да 
даде сигнал на хората да влязат 
в сградата, където Конститу-
цията щяла да бъде прочетена 
публично. Тя така и не прозвучаlа 
отново. 

Разходката из града ще ви 
убеди, че във Филаделфия се на-
блюдават най-различни архите-
ктурни стилове – от времето 
на крал Джордж, на кралица Ана, 
паладийски, готически, гръцки 
ренесанс. Те са представени 

от официалните сгради от най-
ранния период на града и от 
викторианските, наредени една 
до друга жилищни сгради, които 
все още преобладават в много 
от градските райони и съжи-
телстват със свръхмодерните 
небостъргачи. Река Делауеър 
също придава на града привле-
кателен вид.

Кметството е едно от за-
помнящите се места. Извисява 
се на 167 м и е втората най-ви-
сока каменоделна сграда в све-
та след „Моле Антонелиана” в 
Торино. Интерес за туристите 
представляват и постройките 
на Първата и на Втората банка 
на Америка, както и църквата 
„Глория Дей”.

Филаделфия е специално 
място и за почитателите на 
криминалната литература. Тук 
се намира едно култово място 
– къща, в която е живял и пи-
сал великият Едгар Алан По. 
Макар че останал в нея само 
за година-две от общо шест-
те години, които прекарал във 
Филаделфия, те са изключи-
телно продуктивни – тогава, 
през 1843 г., той сътворява 
прочутия си разказ „Издайни-
ческо сърце“. Малката къща е 
обявена за историческа забе-
лежителност през 1980 г. и е 
оставена необзаведена, тъй 

като всички мебели, принадле-
жали на По и семейството му, 
са изгубени. Сградата се нами-
ра само на няколко пресечки от 
сърцето на Стария град.

Филаделфия разказва ис-
торията си и чрез няколко 
ценни музея, сред които този 
на Бенджамин Франклин, „Мю-
тер”, Музеят за археология и 
антропология, Историческият 
музей.

Със сигурност не трябва 
да се пропуска и този на изку-
ството, познат както с колек-
циите, така и с архитектурата 
си. Сградата е построена през 
1928 г. и е известна с 

Голямото стълбище.

То води до входа и предлага 
страхотна гледка към кмет-
ството и към автострадата 
„Бенжамин Франклин“. 72-те 
стъпала пред входа на музея са 
познати още като „Стъпките на 
Роки”. Статуя на филмовия ге-
рой е била поставена на най-ви-
соката точка на стъпалата при 
заснемането на лентата „Роки 
3”, а в момента е разположена в 
непосредствена близост до му-
зея, отдясно, където може да се 
снимате с Роки Балбоа – люби-
мец на не едно поколение.

След като сте заснели сре-
щата си с Роки, имате въз-
можност да видите изящната 
скулптура Aero Memorial. Това 
е голяма бронзова сфера, оли-
цетворяваща рая и небесата, 
със сложно вплетени зодиакал-
ни знаци в нея. Монументът е 
създаден в памет на пилотите, 
загинали през Първата светов-
на война. Сред най-интересните 
експонати са и азиатски деко-
ративни изкуства, скулптури 
на Роден, картини на Пикасо и 
Дюшан и богата колекция от 
средновековни доспехи.

Но Филаделфия в никакъв слу-
чай не е само история и ембле-
матични сгради. Това е едно от 
малкото места в САЩ, което 
може да се похвали с уникална 
кухня. Тук се прави най-добрият 
телешки стек със сирене – един 
от малкото местни специали-
тети, признат в цял свят. За-
това трябва непременно да го 
опитате. Филаделфийската гас-
трономическа приказка, нарече-

на чийзстек, представлява цяла 
камара печено на тънки парчета 
говеждо, задушено в мазнина с 
кромид лук и залято отгоре с 
разтопено „Чийз Уиз“ – извест-
но американско сирене. Има по-
клонници на рецептата, които 
го приготвят с италианското 
сирене „Проволоне“.

Три почитани места твър-
дят, че са създатели на гор-
достта на Филаделфия. Това са 
„Джимс Стек“, „Патс Кинг ъф 
Стекс“, където, ако може да се 
вярва на мълвата, Пат Оливи-
ери изобретява чийзстека през 
1932 г., а неговият праплеменник 
държи ресторанта днес. Точно 
отсреща е най-големият му съ-
перник – заведението „Дженос“.

Освен с 

телешкия чийзстек

Филаделфия се слави и с изис-
каната си гурме кухня. Основите 
на днешните кулинарни висоти 
са заложени преди повече от 40 
години от Жорж Перие – главен 
готвач и собственик на класи-
ческия ресторант с висша кухня 
„Бек Фин“ на ул. „Уолнът“. Бла-
годарение на него тази улица е 
известна като „Ресторантска“. 
Заведението е отворено през 
1970 г. и се води най-хубавият 
френски ресторант на Източния 
бряг, а вероятно и в цяла Амери-
ка. Неговата изискана атмосфе-
ра, напомняща парижки салон от 
края на ХIХ в., излъчва разкош, до-
като бистрото на долния етаж – 
по-интимното „Бар Лионе“, пред-
лага сходно високо качество, но 
с не толкова скъпо меню. 

Филаделфия е изключително 
популярна дестинация и за по-
читателите на цветята. От 
1829 г. насам тук се провежда 
най-старото и престижно изло-
жение на цветя, организирано 
от Пенсилванското градинар-
ско дружество. По време на из-
ложението всеки сантиметър 
от 40-декаровия „Кънвеншън 
Сентър“ на Филаделфия се пре-
връща във фантастична градина 
от разпъпили се растения и раз-
цъфнали дървета. Приходите от 
изложението – обикновено око-
ло 1 млн. долара, се инвестират 
обратно в общинските градини 
и в проекти за разкрасяването 
на града.

Места за почивка и разходка 
посетителите могат да откри-
ят в парка „Феримонт” – един 
от най-старите в Америка, а 
в реновирания „Франклин” има 
условия за миниголф за най-
малките, въртележки, места 
за пикник. Лонгууд Гардън също 
е много атрактивен градински 
център, изграден в европейски 
стил. В него има над 11 хил. вида 
растения.

Една от известните скулптури, 

които характеризират галеното 

име Фили

Independence Hall, а отпред е 

статуята на Франклин

Прословутата Камбана на 

независимостта

Ресторант „Дженос“, където правят страхотен телешки чийзстек

Изглед към Филаделфия от реката
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Another BGN 304 million under suspended 
OPE go to builders in September
This is the second tranche of the 
budget to municipalities for ongoing 
projects under OP “Environment”

A total BGN 304 million 
will go in early September 
to municipalities for projects 
under the suspended Opera-
tional Program “Environment” 
(OPE), and from them – to 
builders. This was announced 
by Yana Georgieva, head of 
the Managing authority of the 
program. She explained that 
currently is going on the pro-
cessing of documents sub-
mitted by local authorities to 
the Ministry of Environment 

and Water (MEW), and by 
early next week they will be 
sent for certification to the 
National Fund of the Ministry 
of Finance. 

This will be the second 
tranche to municipalities. 
The first one – amounting to 
nearly BGN 166 million, was 
allocated to the accounts 
of ministries, agencies, city 
councils and natural parks. 
The transfer of funds from 
the state budget to benefi-

Arch. Georgi Savov, Deputy Minister of Investment Planning in the Caretaker Government:Dr. Miglena Pavlova, Executive Director 
of the Public Procurement Agency: 

I expect BCC to offer standard 
forms of tender documents

Arch. Savov, how did 

you accept your choice as 

Caretaker Deputy Minister 

of Investment Planning?

The Minister of Regional 
Development Ekaterina Za-
harieva, who is also Minister 
of Investment Planning and 
Deputy Prime Minister for 
economic policy, will reply 
best for the choice.  I guess 
my expertise in the field of 
investment planning based 
on my 20-year-old experi-
ence counts. I accept the 
position, on the one hand, as 
recognition of the authority I 
have built with a lot of work, 
and on the other – as great 
responsibility and challenge. 

You said “challenge” – 

what are the main priorities 

that face you?

The main tasks set by 
Minister Ekaterina Zaharieva, 
are the main reason to ac-
cept the post of Deputy Min-
ister of Investment Planning 
for this short period. My top 
priority is to take measures 
to improve the investment cli-
mate. Within three months we 
should at least a little change 
the investment process in a 

positive way as there is a 
general feeling on the part 
of designers, builders and 
contractors that transpar-
ency and predictability are 
missing. 

I realize that so far have 
been made many attempts 
for reforms that ultimately 
did not happen. They were 
unsuccessful for two main 
reasons. On the one hand, 
because of the way profes-
sional organizations enter 
as parties this process. Per-
haps the right way, in which 
they can be involved in the 
change, is not found. The 
second obstacle is that al-
ways are set higher goals 
in a try to do everything 
quickly and in the best way. 
In this way are missed sev-
eral consecutive steps and 
the result is not satisfactory. 
The approach that I will try 
to impose is changes to be 
made in small steps in the 
interest of the extreme high 
end. Gradually to change the 
competences of the ministry 
to seek a rapid effect and not 
immediately to proceed to 
amend the laws, this certain-
ly will have effect far in time. 

What until then? In my expe-
rience, in 90% of the cases 
when similar initiatives have 
been taken, they have started 
with the Law on Spatial Plan-
ning (LSP). The amendment 
of this law is a favorite topic 
of all governments. It has 
been edited a dozen times 
in recent years. At the same 
time some of the regulations 
under LSP have not been im-
proved in any way. That is, we 
change the LSP but not the 
regulations. Accordingly, we 
do not get the desired result 
and these regulations prevent 

our everyday work. 
I realized that in the next 

three months we should fo-
cus on the task to work on 
the refinement of sub-leg-
islative base, which can be 
implemented in this period. 
The changes are important 
because they will enable us 
to further improve the LSP. 
A key priority will be to keep 
the activities of the Ministry 
of Investment Planning (MIP) 
to the level at which it should 
be. The ministry should con-
tinue to work in the mandate 
of this government. 

Dr. Pavlova, on 1 July this year some of the amend-

ments to the Public Procurement Act entered into force. 

How do the functions of the Public Procurement Agency 

(PPA) change?

The amendments to the law directly affect one of the 
main functions of the agency – ex-ante control in its two 
forms – on public procedures and on this of negotiation 
without notice. So far the first type of surveillance depended 
entirely on the funds by which the contract is financed. Only 
tenders under the European programs were subjected to 
inspection. After the changes all procedures for construction 
worth over BGN 9,779,000 will be monitored by us, regard-
less of funding. Orders at a very low cost drop out from the 
scope of control on tenders of negotiation without notice. 

The changes envisage in the register maintained by us 
to publish the list under Art. 30 of the Law on the integration 
of people with disabilities. It contains manufactured and sup-
plied goods, performed construction and provided services 
by specialized companies or cooperatives. To these refer the 
so-called reserved public procurement in PPA. 

What do you think should the contractors know when 

bidding after the entry into force of the new amendments 

to the law?

Participants in the procedures need to know well the re-
quirements of the PPA to be able to control the contracting au-
thorities in terms of the conditions set by them and to prepare 
quality offers. The amendments to the legislative act are related 
mainly to the sources from which individuals can draw infor-
mation for orders, documents, to be submitted to demonstrate 
compliance with the requirements and others. It is important to 
mention the amendments concerning the right to participate in 
the procedures. For instance, persons who have applied in the 
preparation of technical specifications as a rule cannot be can-
didates in the procedure for the award of a contract and cannot 
be included as external experts in the tender committee. 

French engineers laid the 
foundations of the Burgas air-
port. After the defeat in the 
First World War in 1918 the 
terms of the Neuilly Peace 
Treaty of 14 April 1919 Bulgar-
ia was banned to have military 
aviation. Winners of the En-
tente confiscated all combat 
aircraft and balloons. Bulgaria 
had no right to use its old airports, to build 
new ones and to install radio stations. The 
Entente got full control and the possibility to 
use our airspace, our country could only have 
civil aviation with minimum staff. 

Europeans however knew that Burgas 
was an important strategic point – crossroads 
between Europe, Asia and Africa. And very 
soon after the war French and Italian airlines 
attacked the country with the desire to open 
new air routes here. 

In 1925, after diplomatic pressure from 
France, Bulgaria yielded to its state airline 
“Sydna”, now “Air France” the right to build 

an airport. On 5 Sep-
tember was signed a 
contract for conces-
sion. The condition 
was “Sydna” to take 
passengers, parcels 
and freight from Sofia 
to Istanbul, Belgrade 
and Paris. Initially the 
District Board of Bur-

gas decided to give land near Sozopol, but 
later assessed that the place there was not 
suitable and chose another one – Paparos, 
today Sarafovo, in the Anhial measure Sokata, 
10 km from Burgas.  

The Anhial (today Pomorie) municipality 
agreed with difficulty to cut off 490 acres of 
land and give it to the French and what is 
more 10 years earlier they had already do-
nated 4,000 acres of land to the Thracian 
refugees, as 2,500 acres were from this area. 
After lengthy negotiations on 7 August 1926 
the District Council of Anhialo gave the land 
to the French airline “Sydna”. 

In October the European Parliament is 
to approve the composition of the EC, after 
which is expected its appointment by the Eu-
ropean Council for its next term. On 31 July 
2014 expired the term in which the Member 
States had to submit their nominations for 
commissioners in the next Commission. At 
present, only five states have not nominated 
their candidates. As the site EurАсtiv points 
out, it seems that the calls of Juncker for 
nominations of more women commissioners 
remain unheard. EurActiv seeks an answer 
to the question of gender balance and po-
litical equality between men and women in 
the executive power. It is said that the failure 
to increase the number of women in the Eu-
ropean Commission is a recurring theme. In 
2009 the number of women commissioners 
in the second Commission headed by Jose 
Barroso declined compared to the first one. 

Gender balance has become a prob-
lem also for the new Commission President, 

Jean-Claude Juncker. In an attempt to attract 
more women candidates, he promised deputy 
chairmanships of major member states, to 
present an official female candidate. During 
his campaign, Juncker said that 40% of his 
Commission will be women. The number of 
women candidates, however, still remains low. 

According to EurActiv, there exists male 
hegemony in the Commission over the past 
decades. All Presidents of the Commission 
were men, from Walter Hallstein in 1958 to 
Jean-Claude Juncker in 2014. President of 
the High Authority of the European Coal and 
Steel Community, which is considered as pro-
totype of the Commission, is Jean Monnet. 
The first women commissioners were includ-
ed in 1989 in the composition of the Commis-
sion of Jacques Delors – Christine Scrivener 
from France, responsible for taxation, customs 
union and protection of users and later Vaso 
Papandreou from Greece who took employ-
ment, industrial relations and social issues. 

We will focus on improvement of 
sub-legislative normative acts

ciaries, implementing projects 
under OPE, was necessary 
after the EC had suspended 
payments under the program 
because of irregularities. Af-
ter the five months, during 
which funding was frozen, 
municipalities were faced 
with the inability to meet their 
obligations to the contractors 
– construction companies. 
Many companies were on 
the verge of bankruptcy. So 
in August it was decided the 
state to resume payments un-
der OPE with budget money. 

A total EUR 426 million 
from the resources of the 
program should reach the 
beneficiaries in 4 months, un-
til the end of 2014. This is the 
condition the loss of funds 
under the program to be mini-
mized, said from MEW. 



„Бог гледа и не забравя. Аз съм 
чист пред съвестта си. Опитвам се 
да запазя спокойствие, както и до-
брия тон. Бях готов. Нямах търпение. 
Сега ще стисна зъби, защото няма 
сила, която да ме спре да довърша 
това, което съм започнал“, заяви Ку-
брат Пулев в коментар за отложения 
му мач за световната титла на IBF с 

нейния притежател Владимир Кличко.
Битката трябваше да се със-

тои на 6 септември в „О2 Арена“ в 
Хамбург, но бе отменена заради кон-
тузия в бицепса на лявата ръка на 
украинеца. До 16,30 ч. във вторник 
претендентът за световната тит-
ла по бокс не е имал идея какво го 

очаква. След като е провел сутреш-
ната тренировка с Ото Рамин в 
Берлин и е обядвал с приятели, той 
се е оттеглил за следобедна почив-
ка. Докато телефонът му е бил из-
ключен, за да може Кубрат да поспи, 
от България към него вече е летяла 
вестта, че Владимир Кличко отлага 
боя заради контузия. 

Всичките билети, купени за 
мача, ще важат и за новата дата, 

която е 15 ноември. В Хамбург по-
търпевши са и хотелите. Масово 
анулиране на резервации сполетя 
както тях, така и самолетните ком-
пании. Стотици българи стягаха ку-
фари за Германия, когато разбраха, 
че чартърните полети се отменят.
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Люис Хамилтън нападна остро 
съотборника си в Mercedes Нико Ро-
зберг. Британецът разкри, че след 
състезанието в Белгия Нико, който е 
единственият му конкурент за тит-
лата, е казал на него и на шефовете 
си в Mercedes, че е можел да избегне 
удара помежду им, но нарочно не го е 
направил.

Нико докосна задна лява гума на 
Люис още във втората обиколка, след 
като британецът успя да го изпрева-
ри след старта на Гран При на Белгия. 
Така състезанието за британеца при-
ключи, а лидерът в класирането при 

пилотите Нико увеличи преднината си 
до 29 точки, след като стигна до вто-
рото място на „Спа”. 

„Розберг дойде и каза на мен и на 
шефовете, че е можел да избегне уда-
ра, но нарочно не го е направил. Явно 
иска да покаже нещо, но с преднината, 
която имахме, трябваше да се състе-
заваме за отбора. На първо място е 
Mercedes, трябва да печелим максимум 
точки за отбора и после да решаваме 
спора за титлата. Не е нормално да 
се стига до удар и отпадане още след 
старта, и то в момент, в който водим 
и няма кой да ни спре”, обвини германе-

ца за отпадането си Хамилтън. 
„Повече няма как да му имам дове-

рие. Особено ако сме гума до гума, ще 
имам едно наум. Можете да питате 
Фернандо Алонсо, Себастиан Фетел 
или когото искате и те ще ви кажат, 
че когато си с повече от половин кола и 
си от вътрешната страна на завоя, то 
това е твоята състезателна линия. 
Вижте какво направи Фетел в същата 
ситуация обиколка по-рано. Той дори 
беше по-напред от Нико, но постъпи 
разумно, както правят истинските 
шампиони, и не рискува състезанието 
и на двамата”, завърши британецът.

„Само след няколко дни ще разберем дали сме готови 
за Световното първенство.“ Това заяви треньорът на 
националния отбор по волейбол Пламен Константинов. 
Мондиалът в Полша започва на 29 август, а тимът ни 
е в една група заедно с Мексико, Канада, Русия, Китай 
и Египет.

„Въпреки загубите в последните две контроли видях и 
положителни неща. Мисля, че не трябва да натоварваме 
играчите с прекалените очаквания, които са традицион-
ни за нашия спорт. Обикновено те водят и до големи 
разочарования. Опитвам се да обявим по-разумни цели 
и да ги надскочим, отколкото да се изхвърлим и после 
хората да ни се смеят. Мисля, че трябва да проявим и 
малко скромност”, заяви Константинов.

Селекционерът призна, че е имал представа с какво 
ще се сблъска в отбора. „Постарахме се в този под-
готвителен период да изчистим каквото можем. Според 
моите виждания има доста работа, особено в техниче-
ската част, за тези елементи обаче няма време“, каза 
треньорът на националния отбор. Той призна, че все 
още не е обявил окончателния списък за световното, 
тъй като има въпросителни относно здравословното 
състояние на някои от състезателите. „Хората се въл-
нуваха най-много за поста диагонал на разпределителя. 
Аз избрах Дани Милушев заради по-доброто му моментно 
състояние“, добави Константинов.

„Манчестър Юнайтед” 
бе посрамен от третодиви-
зионния „Милтън Кийнс Донс” 
в мач за Купата на лигата и 
след разгром с 0:4 бе изхвър-
лен от турнира. Мениджъ-
рът на гостите Луис ван 
Гаал очаквано бе дал почив-
ка на всичките си основни 
играчи, но въпреки това в 
титулярния състав личаха 
имена на футболисти като 
Андерсон, Чичарито, Дани 
Уелбек, Шинджи Кагава, Да-
вид де Хеа и завръщащия се 
след контузия Джони Еванс. 

Въпреки това „червени-
те дяволи“ бяха абсолютно 
безидейни и изиграха кош-
марен мач. Под всякаква 
критика пък бе защитата, 
чиито грешки доведоха и до 

четирите гола. Първо Джо-
ни Еванс подари топката за 
гола на Уил Григ в средата 
на първото полувреме. След 
почивката пък Майкъл Кийн 
даде грешен пас в центъра, 
за да се стигне до втория 
гол на Григ.

До края на мача Вермий 
направи две грешки, кои-
то доведоха до два гола на 
влезлия като резерва Беник 
Афобе. 21-годишният Афобе 
играе под наем от „Арсенал” 
и вече има три гола в два 
мача за купата. За отбеляз-
ване е също така и това, че 
плеймейкърът на домаки-
ните Бен Рийвс записа три 
асистенции в днешния мач.

Така само няколко часа 
след ентусиазма от привли-

чането на Анхел ди Мария 
настроението на феновете 
на „Юнайтед” със сигурност 
е било доста помрачено от 
представянето на резерв-
ните играчи и младите та-
ланти.

„Червените дяволи“ за-
почнаха за първи път от 
19 години турнира на този 
етап заради ниското кла-
сиране през миналия сезон. 
Интересното е, че тогава 
„Юнайтед” отново отпадна 
от нискоразредния „Йорк” с 
общ резултат 3:4.

Жозе Моуриньо иска 
във футбола да бъдат 
приложени технически 
спирания на играта от 
треньорите, които да ги 
използват за промяна на 
тактиката. Според мени-
джъра на „Челси” това ще 
направи играта много по-
интересна, тъй като ще 
има повече обрати. При-
чина за коментарите на 
Моуриньо стана последни-
ят мач на тима му срещу 
„Лестър”, в който „Челси” 
изигра неубедително пър-
во полувреме и чак след 
почивката се активизира, 
за да спечели с 2:0. Пор-
тугалският специалист 
посочи като пример спи-
ранията на играта за по-
чивки за вода по време на 
Световното първенство и 

смята, че идеята 
може да се раз-
шири. „Футболът 
е много бавен по 
отношение смя-
ната на прави-
лата. Спомнете 
си колко години 
трябваше да ча-
каме за въвежда-
не технологията 
на голлинията, за 
третата смяна“, коменти-
ра Моуриньо, цитиран от 
„Мирър”. „Надявам се все 
още да съм във футбола, 
когато дадат възможност 
на треньора да спре игра-
та по веднъж през първо-
то и второто полувреме, 
защото това ще направи 
футбола много по-добър. 
Представям си, че сре-
щу „Лестър” щях да спра 

мача в десетата минута. 
Щеше да е интересно. На 
Световното първенство 
съдията спря мача за по-
чивка за вода, Луис ван 
Гаал смени системата на 
тима си и успя да спечели 
мача. Така че може би един 
ден и аз ще имам шанс да 
спра мача веднъж през 
първото и веднъж през 
второто полувреме“, надя-
ва се Моуриньо.

Защитник стана вратар и класира нашия отбор
Страницата 
подготви 
Теодор Николов

В сряда вечер ста-
нахме свидетели на един 
феномен – български-
ят шампион „Лудогорец” 
си осигури място сред 
най-големите в Европа. 
Тимът, воден от Геор-
ги Дерменджиев, изигра 
мач, който едва ли може 
да бъде повторен. Всички 
родни фенове на футбола 
станаха съпричастни на 
уникален развой на плей-
офната среща реванш 
на „орлите” с румънския 
„Стяуа”.

Големият герой за ве-

черта се оказа защитни-
кът Козмин Моци, който 
трябваше да изиграе ро-
лята на вратар по време 
на дузпите. Преди това, 
след сериозна домина-
ция на българите, двата 
тима отиваха към 0:0 на 
Националния стадион „Ва-
сил Левски” в редовното 
време. Резултат, който 
класираше румънците 
напред в групите на най-
престижния клубен тур-
нир след злощастното 0:1 
в Букурещ.

Но съдбата бе пригот-
вила своята доза ирония 
за „Стяуа” и в добавеното 
време на двубоя влезлият 
като резерва само мину-

ти преди това Вандерсон 
прониза вратата на Арла-
ускис за 1:0 и хвърли мача 
в продължения.

Там и двата тима до-
казаха, че са изчерпали 

физическия си потенциал 
и предпазливият футбол, 
който щеше да доведе до 
дузпите, явно ги устрой-
ваше.

В 97-ата минута ру-

мънците трябваше да ос-
танат с човек по-малко, 
когато Варела спря с фаул 
отзад Марселиньо, но ре-
ферът отказа да покаже 
нарисуван жълт картон, 
който щеше да е втори 
за този футболист.

Тогава невиждан мал-
шанс връхлетя „Лудого-
рец”. В 119-ата минута 
на срещата вратарят 
Владислав Стоянов бе из-
гонен с директен червен 
картон, след като фаули-
ра откъсващия се Никанд-
ро Бреевелд. Припомняме, 
че в първата среща той 
отрази една дузпа в игро-
вото време и има славата 
на успешен вратар, кога-
то става дума за 11-мет-
рови наказателни удари.

„Лудогорец” на всичко-

то отгоре вече бе извър-
шил и трите си смени и на 
вратата при изпълнение-
то на дузпите трябваше 
да застане централният 
защитник Козмин Моци. 
Нещо повече – бе решено 
той да бие първата дуз-
па. И Моци я вкара безпо-
грешно. Оттук нататък 
футболистите на „Лудо-
горец” нямаха грешка, с 
изключение на Вандерсон, 
но победата дойде след 
две страхотни спася-
вания на Моци, което го 
превърна в героя на деня. 

Така българският тим 
се класира за Шампион-
ската лига след успех с 
6:5 при дузпите и ще мери 
сили с някои от най-име-
нитите клубове в групи-
те на турнира. 
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Невена Картулева

Краят на лятото наближава, но не и 
на топлите дни. А те са важно условие, 
ако сте решили да пътувате под от-
крито небе. Кабриолетът е идеалното 
допълнение към една вълнуваща вакан-
ция. С него можете да се насладите на 
прохладния вятър в жегата, да усети-
те морския бриз и уханието му, докато 
се приближавате към целта – мястото 
за почивка. Или просто да се порадва-
те на опустелите градски улици през 
отпускарския сезон. Романтиката на 
пътуването с подобно возило става 
още по-изкушаваща, ако то е от онези 
вечни машини, по които колекционери-
те са луди. Ето и някои от най-добрите 
модели от създаването на откритите 
автомобили досега, които са добре по-
знати на колекционерите.

Alfa Romeo Duetto Spider

През 1967 г., когато е произведен, 
този автомобил е струвал 3950 дола-
ра. Днес можете да си го позволите 
срещу повече от 23 хил. долара. Това е 
кабриото от лентата „Абсолвентът“, 
излязла по кината също през 1967 г. 
Именно в тази кола героинята от фил-
ма – мисис Робинсън, се опита да съ-
блазни Бен Брадък.

Jaguar XKE/E-Type

Цената му през 1962 г. е 5595 дола-
ра, но в наши дни нараства до повече 
от 80 хил. долара. Тази кола е постоя-
нен експонат в Музея на съвременното 
изкуство в Ню Йорк и притежанието й 
от колекционерска страст прераства 
в особен престиж.

Ferrari 250 GT Spider California LWB 

В годината, в която излиза на пазара 
– 1958-а, струва 14 хил. долара. Сега това 
удоволствие на четири колела би ви изля-
зло около 4,6 млн. долара. Дори производи-
телят на трактори Феручио Ламборгини 
притежавал поне три модела Ferrari 250. 

Porsche Spyder 550 

Цената му е била няколко хиляди дола-
ра през 1955 г., докато през 2012 г. този 
модел е продаден на търг срещу 3,6 млн. 
долара. Това е типичен спортен автомо-
бил. С кабрио от този модел актьорът 
Джеймс Дийн катастрофира и загива 
през 1955 г.

Chevrolet Corvette

Моделът с 270 конски сили е 
струвал 3465 долара през 1957 г. сре-
щу средна цена днес 62 хил. долара. 
Chevrolet Corvette има място във всич-
ки класации, започващи с „най-добър“. 

Shelby Cobra

Цената му през 1965 г. е 7495 дола-
ра, а днес надвишава 1,4 млн. долара. 
Моделът Cobra е създаден от леген-
дарния американски състезател Каръл 
Шелби в партньорство с британската 
компания AC Cars през 1962 г.

Mercedes-Benz Pagoda

Струвал е 6897 долара през 1968 г. 
при средна цена днес 55 хил. долара. 
Официалното му име е Mercedes-Benz 

W113, като има три версии – 230SL (1963 
– 1967 г.), 250SL (1966 – 1968 г.) и 280SL 
(1967 – 1971 г.). 

FIAT 124 Sport Spider

Цената му през 1968 г. е 3181 долара. 
Средната му стойност сега е над 8 хил. 
долара. Само в САЩ от него са продадени 
120 хил. броя.

Aston Martin DB9 Volante

Когато говорим за автомобили, неза-
висимо за какви, не можем да пропуснем 
Aston Martin. През 2004 г. моделът с V-12 
двигател и луксозен кожен интериор е 
струвал 168 хил. долара. Сега за разли-
ка от ретро машините можете да си го 
позволите срещу по-малка сума – около 
67 хил. долара. 

В следващия брой очаквайте
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СУДОКУ

За начинаещи

За напреднали

Отговори от предишния брой

Лесно Трудно

Забавен кадър

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

всяко тройно квадратче да съдържа цифрите от 1 до 9.

Виц  Бисери от кухнята

Един чукча влязъл в магазина и питал:
– Имате ли брадва „хеви метъл“?
– Имаме.
– Дайте ми една!
Тръгнал си чукчата доволен, а на 

другия ден се връща със счупена брадва. 
Продававачът е стъписан! Чукчата прави 
рекламация на счупената брадва,  
а продавачът му дава нова. Втори, трети 
ден ситуацията се повтаря. Накрая 
продавачът не издържал и го попитал:

– Ама ти какво правиш с тази брадва?
– Ми, цепя лед.
– Абе що не каза да ти дам брадва  

„лед цепелин“?

Изплащаме 

становище

***

МИП е 
ободрило 25 
предложения
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София 1528
ул. „Илия Бешков“ 3
тел. 02 973 73 23

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

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

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

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

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

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

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

Горди сме със своя екип. С работата си през тези 
20 години фирмата израстваше и с нея израснаха и се 
изградиха много добри специалисти. С това АКВАТЕК 
се превърна в институция в своята област.

Благодарим на всички наши партньори, клиенти 
и не на последно място - на нашия екип за отлична-
та съвместна работа и изразяваме категоричната 
си увереност, че ще продължим да посрещаме заедно 
предизвикателствата и да постигаме нови върхове!

Комплекс „Райски градини” – Свети Влас
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MS-POLYMER 2730
(600 ml)

Цени за членове на КСБ

Разполагаме с постоянни 
наличности на склад от 
сив материал

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

ВЛАГОУСТОЙЧИВ 
ШПЕРПЛАТ
А КАЧЕСТВО - DINEA 
BROWN FILM
36 пъти обращаемост SH-Q ВТВЪРДИТЕЛ 

ЗА ШЛАЙФАН БЕТОН

Дом на строителя

www.abc-enginering.eu

8,30 лв./бр.
0,40 лв./кг 
кварц/корунд

20 мм
44 лв./бр.

21 мм
38,70 лв./бр.
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